
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare kallas till sammanträde torsdagen 
den 14 maj 2020 kl. 18.00 i Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42 

Ärenden

1  Upprop

2  Val av justerande ledamöter

3  Anmälningsärenden

4  Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval

5  Svar på Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till Förskolenämndens ordförande  
Andreas Ekström (S) Hur tillämpas läroplanen i förskolan (nr 38)

6  Svar på Interpellation av Andreas Exner (SD) till kommunalrådet  
Kerstin Hermansson (C) Hur vill Mitt-S bygga Borås (nr 39)

7  Svar på Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) och Hasse Ikävalko (M) till kommunstyrelsens 
ordförande Ulf Olsson (S) Borås Stads kommunikationsresurser (nr 40)

8  Svar på Interpellation av Magnus Sjödahl (KD) till Tekniska nämndens  
ordförande Jan Idehed (C): Uppställningsplatser för taxi (nr 41)

9  Begäran om ändring av ägardirektiv (nr 42)

10  Hemlöshetskartläggning 2019 (nr 43)

11  Revidering av Strategi Bildningsstaden Borås (nr 44)

12  Regler för allmänhetens frågestund (nr 45)

13  Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020 (nr 46)

14  Nytt hyresavtal Hulta Torg: Mötesplats, fritidsgård och förskola,  
Hultahus 5, Hulta Torg 2 (nr 47)

15  Anslagsframställan för utbyggnad av kök, Trandaredskolan, Trandaredsgatan 36,  
Hjulet 3 (nr 48)

16  Avtal om samverkan mellan kommuner i Sjuhärad inom miljö och 
hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet (nr 49) 

2020-05-05 

Per-Olof Höög     Carl Morberg

Kommunfullmäktiges ordförande Kommunsekreterare



14 maj 2020
handlingar

Interpellation  
Kommunfullmäktige 

Svar till Niklas Arvidsson (Kd)  
Hur tillämpas läroplanen i förskolan? 

Bakgrund 
Arvidsson tolkar förskolans läroplan så, att den skulle innebära att personalen ska agera som 
”politiskt korrekta prussiluskor”. Detta anser jag är en djupt missvisande och direkt provocerande 
uppfattning av det uppdrag som förskolans personal är satta att utföra. I Läroplanens uppdrag, som 
hänvisas till i frågan, sägs följande: 

Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många 
valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter. 
Det är viktigt att alla som arbetar i förskolan bidrar till att barnen oavsett könstillhörighet ges 
förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina möjligheter. Förskolans miljö 
ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av 
könsstereotypa uppfattningar. (Lpfö 18, s 7-8) 

Denna skrivning syftar alltså till att både pojkar och flickor ska få en så likvärdig och rättvis 
utbildning som möjligt. Den fokuserar på att de ska ges samma möjligheter i förskolans 
verksamhet, och som synes poängterar den att barnen inte ska inskränkas av könsstereotypa 
uppfattningar i samhället. Skrivningen tar därmed sin ideologiska utgångspunkt i att värna den fria 
individen som vårt demokratiskt liberala samhälle vilar på.  

Det ska påpekas att varken förskoleförvaltningen eller personalen ute på förskolorna tycker att det 
är kontroversiellt eller problematiskt att arbeta utifrån läroplanens skrivningarna ovan. Tvärtom 
uppfattas detta som självklart och meningsfullt.  

Svar på frågorna: 
1. Hur tillämpas läroplanens (Lpfö 18) skrivning om genuspedagogik, i synnerhet den om att 
”utmana könsstereotypa val”, i Borås? 

Inledningsvis ett viktigt påpekande: i frågan citeras läroplanen felaktigt (se citat ur Lpfö 18 ovan). 
Man skriver inte ”val” utan ”uppfattningar”, vilket har ganska stor betydelse i sammanhanget 
eftersom skrivningen om uppfattningar syftar på sådant som kan begränsa barnets upplevelser och 
därmed förutsättningar att göra just egna val. 

Hur arbetar förskolan i Borås? Förskolans personal arbetar på en rad olika sätt utifrån läroplanen, 
men också utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Forskning visar att ett medvetet arbete med 
jämställdhet i tidigare år skapar förutsättningar för god hälsa i livet. Förskolans personal arbetar 
därför aktivt med att motverka attityder och uppfattningar, som kan påverka pojkar och flickor 
negativt senare i livet.  

Mycket av personalens arbete går ut på att utmana barnen så att de själva lär sig att utforska och 
leka på olika sätt. Här handlar det inte främst om vilka leksaker barnen använder, utan mer om att 
motverka traditionella könsstereotypa mönster som begränsar barnet. Genuspedagogik är ett av flera 
verktyg i detta arbete.  

Nr 38
Svar på Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till
Förskolenämndens ordförande Andreas Ekström (S) 
Hur tillämpas läroplanen i förskolan



Interpellation  
Kommunfullmäktige 

Ur Borås förskolors värdegrundsplattform: 

Ett genusarbete innebär inte att skapa olika förbud, eller att vara på ett visst sätt bara för att en 
person identifierar sig som pojke/man eller flicka/kvinna. Syftet är att bredda egenskaperna som 
finns tillgängliga för att kunna vara på många olika sätt, men ändå bli accepterad. Det handlar om 
att pedagogen har ett ansvar att erbjuda alla barn, oavsett kön, möjligheter till utveckling och 
lärande. (ur Plattform för värdegrund för förskola i Borås) 

Det framgår alltså tydligt i riktlinjerna för förskolan i Borås, att det inte handlar om att förbjuda 
barnen i dess lek. Tvärtom ska de ges en god grund att stå på senare i livet. Det är inte möjligt att 
säga exakt hur läroplanen tillämpas i varje fall, eftersom det arbetet planeras och styrs utifrån 
respektive förskolas förutsättningar, behov och barngruppernas sammansättning.  

2. Tycker du att det är problematiskt om en pojke i en förskola i Borås väljer att leka med bilar? 

Nej, det tycker jag inte. 

Andreas Ekström 

Ordförande i Förskolenämnden 
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SVAR PÅ INTERPELLATION 

Sida 
1(3) 

Datum 
2020-03-19 

Instans 
Kommunfullmäktige 
Dnr KS 2019-00617 1.1.1.1 
 

 
  

 

Svar på Interpellation av Andreas Exner (SD) till 
kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) Hur vill Mitt-S 
bygga Borås 
Interpellationen är ställd från Andreas Exner (SD)  

Under vårens sammanträden i Borås Stads politiska utskott har frågan kring 
partiernas inställning kring detaljplaner debatterats och diskuterats vid flertalet 
tillfällen. De politiska visionerna lägger grunden till hur Borås Stad ska växa ur 
ett övergripande och strategiskt perspektiv. I vissa sammanhang beslutar även 
politiken över mindre detaljer på enstaka fastigheter.  

Den styrande konstellationen i Borås uppger i sin gemensamma plattform att 
”människor ska kunna välja var de vill bo”, samt att det är viktigt att det finns 
”en hög beredskap för byggande genom att detaljplaner finns färdiga […]”. 
Innehållet i deras gemensamma plattform stipulerar inte vilken samhällsvision 
konstellationen har eller var någonstans man vill nå. Det blir därmed lätt att 
tolka skrivningarna att det ska byggas i Borås till vilket pris som helst – 
kulturvärde, naturvärde eller vattenskyddsområde kommer alltid i andra hand. 
Samtidigt visar verkligheten en annan, väldigt splittrad bild över vad partiernas 
gemensamma vision av Borås faktiskt är.  

Detta aktualiserar ämnet kring just utformningen av Borås Stads utbyggnation 
och tillväxt, där faktorer som exempelvis fastigheter, detaljplaner, kulturmiljö 
samt naturvärde tillsammans utgör bilden av staden. Bostadstyper och 
omfattningen av ett ingrepp i ett område avgör invånarnas uppskattning och 
bild av sitt boendeområde. Det finns därmed skäl att tydliggöra den styrande 
konstellationens vision och vad man arbetar efter.  

Till följd av ovanstående information, riktar undertecknad följande frågor till 
Kerstin Hermansson (C),  

1. Vad menar Mitt-S, i sin gemensamma plattform, med formuleringen 
”ny bebyggelse ska vara möjlig även på landsbygden”?  

I översiktsplanen definieras alla områden utanför tätort som landsbygd. Dock 
varierar dess karaktär och kan skilja sig i befolkningstäthet, -struktur och 
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Stadsledningskansliet 
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SVAR PÅ INTERPELLATION 

Sida 
1(3) 

Datum 
2020-03-19 

Instans 
Kommunfullmäktige 
Dnr KS 2019-00617 1.1.1.1 
 

 
  

 

Svar på Interpellation av Andreas Exner (SD) till 
kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) Hur vill Mitt-S 
bygga Borås 
Interpellationen är ställd från Andreas Exner (SD)  

Under vårens sammanträden i Borås Stads politiska utskott har frågan kring 
partiernas inställning kring detaljplaner debatterats och diskuterats vid flertalet 
tillfällen. De politiska visionerna lägger grunden till hur Borås Stad ska växa ur 
ett övergripande och strategiskt perspektiv. I vissa sammanhang beslutar även 
politiken över mindre detaljer på enstaka fastigheter.  

Den styrande konstellationen i Borås uppger i sin gemensamma plattform att 
”människor ska kunna välja var de vill bo”, samt att det är viktigt att det finns 
”en hög beredskap för byggande genom att detaljplaner finns färdiga […]”. 
Innehållet i deras gemensamma plattform stipulerar inte vilken samhällsvision 
konstellationen har eller var någonstans man vill nå. Det blir därmed lätt att 
tolka skrivningarna att det ska byggas i Borås till vilket pris som helst – 
kulturvärde, naturvärde eller vattenskyddsområde kommer alltid i andra hand. 
Samtidigt visar verkligheten en annan, väldigt splittrad bild över vad partiernas 
gemensamma vision av Borås faktiskt är.  

Detta aktualiserar ämnet kring just utformningen av Borås Stads utbyggnation 
och tillväxt, där faktorer som exempelvis fastigheter, detaljplaner, kulturmiljö 
samt naturvärde tillsammans utgör bilden av staden. Bostadstyper och 
omfattningen av ett ingrepp i ett område avgör invånarnas uppskattning och 
bild av sitt boendeområde. Det finns därmed skäl att tydliggöra den styrande 
konstellationens vision och vad man arbetar efter.  

Till följd av ovanstående information, riktar undertecknad följande frågor till 
Kerstin Hermansson (C),  

1. Vad menar Mitt-S, i sin gemensamma plattform, med formuleringen 
”ny bebyggelse ska vara möjlig även på landsbygden”?  

I översiktsplanen definieras alla områden utanför tätort som landsbygd. Dock 
varierar dess karaktär och kan skilja sig i befolkningstäthet, -struktur och 

Nr 39
Svar på Interpellation av Andreas Exner (SD) till  
kommunalrådet Kerstin Hermansson (C)  
Hur vill Mitt-S bygga Borås
2020-03-19 Dnr KS 2019-00617 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad 
Datum 
2020-03-19 

 Sida 
2(3) 

 

 

förutsättningar. Områden som ligger avlägset från tätorter har andra frågor att 
brottas med än de tätortsnära landsbygdsområdena.  

Mitt-S-samverkan menar att landsbygden och de mindre orterna i kommunen 
är viktiga resurser och är för många boråsare en attraktiv livsmiljö. Att 
människor bor på landsbygden är viktigt för att kunna bibehålla serviceutbudet 
och aktiva jordbruk. För att värna detta och tydligt kunna ställa intresset för ny 
bebyggelse på landsbygden mot övriga intressen som jordbruk, landskapsbild, 
kulturlandskap är det viktigt att klargöra var, hur och på vilket sätt 
tillkommande bebyggelse är lämpligt i mindre orter och på landsbygden.  

Just nu pågår en utredning på riksplan som bland annat tittar på 
regelförenklingar i plan- och bygglagen för att det ska bli mer effektivt och 
förkorta handläggningstiderna. Oavsett om det är i städer, serviceorter eller på 
landsbygd. Dessutom ska ett slopat krav på bygglov för den som exempelvis vill 
bygga ett café eller ett ridhus i anslutning till sin gård utredas. Det skulle skapa 
ökade möjligheter för företagande och landsbygdsutveckling runt om i Sverige. 
Utredaren ska redovisa sitt resultat i slutet av maj 2021. 

2. Vid vilken nivå bedömer den styrande konstellationen att ett område 
ska omnämnas som en sammanhållen byggelse och en detaljplan krävs 
för fortsatt byggnation?  

Boverket har definierat vad sammanhållen bebyggelse är enligt Plan och 
bygglagen (PBL). "Sammanhållen bebyggelse" är bebyggelse på tomter som 
gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. 

En bebyggelse är en "sammanhållen bebyggelse" om samtliga nedanstående 
kriterier är uppfyllda: 

 Bebyggelsen ska bestå av minst 3 byggnader 

 Byggnaderna ska vara placerade på minst 2 tomter 

 Tomterna ska gränsa till varandra eller skiljas åt endast av en väg, gata 
eller parkmark 

3. Hur ställer sig den styrande konstellationen kring frågor om 
vattenskyddsområde vid byggnation?  

Att skydda våra vattentäkter är mycket viktigt. Borås Stad och Länsstyrelsen har 
reglerat yttre och inre zoner och föreskrifter som innehåller begränsningar hur 
marken får användas. Dessa gäller till dess att Borås Stad ändrar dessa i samråd 
med Länsstyrelsen.  

4. Vilka ingrepp i samhällsbilden är den styrande konstellationen 
beredda att göra, vid detaljplaneplanering och bygglov?  

Plan och bygglagen hanterar detta och avvägs i varje enskilt fall. (Allmänna och 
enskilda intressen) 

5. Vilka arkitektoniska krav och utformningar anser ni ska ställas vid 
stadsutvecklingen?  
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Datum 
2020-03-19 

 Sida 
3(3) 

 

 

Plan och bygglagen hanterar detta och avvägs i varje enskilt fall. (Allmänna och 
enskilda intressen)  

Det är beslutat i samhällsbyggnadsnämnden om ett arkitekturpolitiskt program. 
Detta program är under arbete och en politisk referensgrupp ska ge stöd åt 
förvaltningen i framtagandet.  

6. Anser ni att nya bostäder alltid är överordnad befintlig byggnadsnorm, 
naturvärde eller kulturmiljö?  

Detta ingår i plan och byggplansprocessen (PBL-processen). Avvägningar görs 
mellan olika intressen. 

7. Hur definierar ni en blandad bebyggelse, och är detta något att 
eftersträva i samtliga delar av Borås Stad?  

Det finns två delar i detta svar.  

Dels är det olika upplåtelseformer: äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt. En 
blandning av dessa minskar segregation och möjliggör för boendekarriär och 
kvarboende inom området, vilket vi tycker är viktigt.   

Dessutom eftersträvas fler funktioner än bostäder inom blandad bebyggelse 
såsom kontor, butiker och service.  

8. Anser ni att urbanisering och förtätning är överordnad 
landsbygdsbebyggelse?  

Urbaniseringstrenden är en världstrend. Borås är inte unikt. 

Genom översiktsplanen så möjliggörs även landsbygdsutveckling.  

9. I vilken omfattning anser ni att en detaljplan ska reglera bebyggelse?  

Plan och bygglagen hanterar detta och avvägs i varje enskilt fall. (Allmänna och 
enskilda intressen) 

10. I vilken omfattning anser ni att de boendes och sakägares synpunkter 
ska beaktas vid utformningen av en detaljplan?  

Detaljplaneprocessen innehåller detta genom samråd och granskning. Dessa 
processer tar hänsyn till berörda i så stor utsträckning som möjligt. Men ibland 
går det allmänna före enskildas synpunkter. 
 

När processen inleds med planprogram finns det ytterligare ett samråd för att 
lämna synpunkter innan detaljplaneprocessen startar.  

 
 
 
Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 
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2019-06-18 
Interpellation 

Borås Stads Kommunfullmäktige 
 

  

HHuurr  vviillll  MMiitttt--SS  bbyyggggaa  BBoorrååss??  
 

Denna interpellation är riktad till ansvarigt kommunalråd för Mitt-S, Kerstin Hermansson (C).  

Under vårens sammanträden i Borås Stads politiska utskott har frågan kring partiernas 

inställning kring detaljplaner debatterats och diskuterats vid flertalet tillfällen. De politiska 

visionerna lägger grunden till hur Borås Stad ska växa ur ett övergripande och strategiskt 

perspektiv. I vissa sammanhang beslutar även politiken över mindre detaljer på enstaka 

fastigheter. 

Den styrande konstellationen i Borås uppger i sin gemensamma plattform att ”människor ska 

kunna välja var de vill bo”, samt att det är viktigt att det finns ”en hög beredskap för 

byggande genom att detaljplaner finns färdiga […]”. Innehållet i deras gemensamma 

plattform stipulerar inte vilken samhällsvision konstellationen har eller var någonstans man 

vill nå. Det blir därmed lätt att tolka skrivningarna att det ska byggas i Borås till vilket pris som 

helst – kulturvärde, naturvärde eller vattenskyddsområde kommer alltid i andra hand. 

Samtidigt visar verkligheten en annan, väldigt splittrad bild över vad partiernas gemensamma 

vision av Borås faktiskt är.  

Detta aktualiserar ämnet kring just utformningen av Borås Stads utbyggnation och tillväxt, 

där faktorer som exempelvis fastigheter, detaljplaner, kulturmiljö samt naturvärde 

tillsammans utgör bilden av staden. Bostadstyper och omfattningen av ett ingrepp i ett 

område avgör invånarnas uppskattning och bild av sitt boendeområde. Det finns därmed skäl 

att tydliggöra den styrande konstellationens vision och vad man arbetar efter.  

 

Till följd av ovanstående information, riktar undertecknad följande frågor till Kerstin 
Hermansson (C), 

 

1. Vad menar Mitt-S, i sin gemensamma plattform, med formuleringen ”ny bebyggelse ska vara 

möjlig även på landsbygden”?  

2. Vid vilken nivå bedömer den styrande konstellationen att ett område ska omnämnas som en 

sammanhållen byggelse och en detaljplan krävs för fortsatt byggnation?  
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2019-06-18 
Interpellation 

Borås Stads Kommunfullmäktige 
 

  

HHuurr  vviillll  MMiitttt--SS  bbyyggggaa  BBoorrååss??  
 

Denna interpellation är riktad till ansvarigt kommunalråd för Mitt-S, Kerstin Hermansson (C).  

Under vårens sammanträden i Borås Stads politiska utskott har frågan kring partiernas 

inställning kring detaljplaner debatterats och diskuterats vid flertalet tillfällen. De politiska 

visionerna lägger grunden till hur Borås Stad ska växa ur ett övergripande och strategiskt 

perspektiv. I vissa sammanhang beslutar även politiken över mindre detaljer på enstaka 

fastigheter. 

Den styrande konstellationen i Borås uppger i sin gemensamma plattform att ”människor ska 

kunna välja var de vill bo”, samt att det är viktigt att det finns ”en hög beredskap för 

byggande genom att detaljplaner finns färdiga […]”. Innehållet i deras gemensamma 

plattform stipulerar inte vilken samhällsvision konstellationen har eller var någonstans man 

vill nå. Det blir därmed lätt att tolka skrivningarna att det ska byggas i Borås till vilket pris som 

helst – kulturvärde, naturvärde eller vattenskyddsområde kommer alltid i andra hand. 

Samtidigt visar verkligheten en annan, väldigt splittrad bild över vad partiernas gemensamma 

vision av Borås faktiskt är.  

Detta aktualiserar ämnet kring just utformningen av Borås Stads utbyggnation och tillväxt, 

där faktorer som exempelvis fastigheter, detaljplaner, kulturmiljö samt naturvärde 

tillsammans utgör bilden av staden. Bostadstyper och omfattningen av ett ingrepp i ett 

område avgör invånarnas uppskattning och bild av sitt boendeområde. Det finns därmed skäl 

att tydliggöra den styrande konstellationens vision och vad man arbetar efter.  

 

Till följd av ovanstående information, riktar undertecknad följande frågor till Kerstin 
Hermansson (C), 

 

1. Vad menar Mitt-S, i sin gemensamma plattform, med formuleringen ”ny bebyggelse ska vara 

möjlig även på landsbygden”?  

2. Vid vilken nivå bedömer den styrande konstellationen att ett område ska omnämnas som en 

sammanhållen byggelse och en detaljplan krävs för fortsatt byggnation?  

2019-06-18 
Interpellation 

Borås Stads Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

3. Hur ställer sig den styrande konstellationen kring frågor om vattenskyddsområde vid 

byggnation? 

4. Vilka ingrepp i samhällsbilden är den styrande konstellationen beredda att göra, vid 

detaljplaneplanering och bygglov? 

5. Vilka arkitektoniska krav och utformningar anser ni ska ställas vid stadsutvecklingen? 

6. Anser ni att nya bostäder alltid är överordnad befintlig byggnadsnorm, naturvärde eller 

kulturmiljö? 

7. Hur definierar ni en blandad bebyggelse, och är detta något att eftersträva i samtliga delar av 

Borås Stad? 

8. Anser ni att urbanisering och förtätning är överordnad landsbygdsbebyggelse? 

9. I vilken omfattning anser ni att en detaljplan ska reglera bebyggelse? 

10. I vilken omfattning anser ni att de boendes och sakägares synpunkter ska beaktas vid 

utformningen av en detaljplan? 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

Andreas Exner (SD) 
Kommunalråd 
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Postadress 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 

 

 

 

SVAR PÅ INTERPELLATION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-03-02 

  
  

 
 

 
 

 

Svar på Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) och 
Hasse Ikävalko (M) till kommunstyrelsens ordförande 
Ulf Olsson (S) : Borås Stads kommunikationsresurser 
1.  
I Borås Stad arbetar 23 tjänstepersoner, varav sju på den centrala 
Kommunikationsavdelningen och 16 ute på förvaltningarna, med intern och 
extern kommunikation, kommunikationsstöd, webbutveckling, sociala medier, 
arbetsgivarvarumärke och kriskommunikation för att nämna några centrala 
områden. På den centrala kommunikationsavdelningen görs hushållstidningen 
Såklart Borås och personaltidningen Saxen. 
 
2. 
Nej. Jag tycker att det nuvarande antalet svarar ganska väl mot Borås Stads 
ambitioner att göra det komplexa begripligt, det snåriga lättare att förstå, att 
förenkla invånarnas insyn och delaktighet i kommunala beslut och i den 
politiska processen. 
En jämförelse med 12 andra kommuner gjord av Uppsala kommun visar att 
Borås ligger under snittet på tre kommunikatörer per 10 000 invånare. Av de 
undersökta kommunerna är det bara Jönköping som har en mindre andel 
kommunikatörer bland de fastanställda. 
 
3.  
Kommunikatörens uppdrag är att göra det komplexa lättare att förstå, att 
förenkla invånarnas insyn och delaktighet i kommunala beslut och i den 
politiska processen. Kommunikatörens yrkeskunnande är därför viktigt för den 
kommunala verksamheten och för våra invånare. Det är i själva verket en del av 
välfärdsarbetet. 
Att ge en tillrättalagd eller förskönande bild av kommunens verksamheter ingår 
inte i den yrkesrollen. 
 
4. 
Cirka 8,4 miljoner kronor. 
Borås Stad, Stadsledningskansliet Kommunikation: en kommunikationschef, 
fyra kommunikationsstrateger och två webbstrateger. Cirka 3,5 miljoner kronor 
per år för annonser, trycksaker, grafisk produktion, foto, reklambyrå. 
AB Bostäder: en kommunikationsansvarig och en kommunikatör. Cirka 
700 000 kronor på köpt kommunikation som annonser, trycksaker med mera. 

Nr 40
Svar på Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) och
Hasse Ikävalko (M) till kommunstyrelsens ordförande
Ulf Olsson (S): Borås Stads kommunikationsresurser

2020-03-02

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Elnät: En kommunikatör. Cirka 670 000 kronor på egen webbplats, 
trycksaker, annonser, externa kund- och marknadstjänster. 
Borås Energi och Miljö AB: En marknadschef och två kommunikatörer som 
svarar för försäljning, marknad och kommunikation. Kommunalt 
informationsansvar för hushållsavfall, vatten och avlopp. Cirka 3,5 miljoner 
kronor för köpt kommunikation som annonser, trycksaker med mera. 
 
5. 
Att antalet journalister har minskat på landets redaktioner under senare år är 
bekymmersamt, men det är tveksamt om det finns ett orsakssamband mellan 
detta faktum och det faktum att kommuner och myndigheter anställt fler 
kommunikatörer. 
Båda yrkesgrupperna är viktiga för en sund och transparent offentlighet.  
En viktig uppgift för kommunens kommunikatörer är för övrigt att stötta just 
journalister med faktaunderlag, kontaktuppgifter till sakkunniga, såväl 
tjänstepersoner som förtroendevalda, och till dem som är bäst skickade att 
kommentera en viss fråga.  
 
Kommunikatörens uppdrag är att göra det komplexa begripligt, det snåriga 
lättare att förstå, att förenkla invånarnas insyn och delaktighet i kommunala 
beslut och i den politiska processen. Kommunikatörens yrkeskunnande är 
därför viktigt för den kommunala verksamheten och de invånare den är till för. 
Det är i själva verket en del av välfärdsarbetet. 
Att antalet journalister har minskat på landets redaktioner under senare år är 
bekymmersamt, men det finns inget orsakssamband mellan detta faktum och 
det faktum att kommuner och myndigheter anställt fler kommunikatörer. 
Båda yrkesgrupperna är viktiga för en sund och transparent offentlighet.  
En viktig uppgift för kommunens kommunikatörer är för övrigt att stötta just 
journalister med faktaunderlag, kontaktuppgifter till sakkunniga, såväl 
tjänstepersoner som förtroendevalda, och till dem som är bäst skickade att 
kommentera en viss fråga.  
 
Att kommunikatörerna blivit fler i offentlig verksamhet beror främst på att 
denna verksamhet blivit mer komplex och krävande, att kraven på insyn och 
transparens ökat från medborgarna och att verksamheterna själva vill förenkla 
och tydliggöra för omsorgstagare, anhöriga, elever, föräldrar, byggsugna 
husägare och andra. 
 
I Borås Stad arbetar 23 tjänstepersoner, varav sju på den centrala 
Kommunikationsavdelningen, med kommunikation i ett flertal olika funktioner 
som intern och extern kommunikation, medborgartidningen Såklart Borås och 
personaltidningen Saxen, webbutveckling, sociala medier, arbetsgivarvarumärke 
och kriskommunikation för att nämna några centrala områden. 
 
Sammantaget utgör dessa kommunikatörer lite drygt 0,2 procent av Borås Stads 
personalstyrka på cirka 10 500 personer. 
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En jämförelse med 12 andra kommuner gjord av Uppsala kommun visar att 
Borås ligger under snittet på tre kommunikatörer per 10 000 invånare. Av de 
undersökta kommunerna är det bara Jönköping som har en mindre andel 
kommunikatörer bland de fastanställda.  
(källor: ekonomifakta.se, webbenkät om antalet kommunikatörer, SVT Nyheter) 
 
Borås Stad, Stadsledningskansliet Kommunikation: en kommunikationschef, 
fyra kommunikationsstrateger och två webbstrateger. Cirka 3,5 milj kr per år kr 
för annonser, trycksaker, grafisk produktion, foto, reklambyrå. 
AB Bostäder: en kommunikationsansvarig och en kommunikatör. Cirka 
700 000 kr på köpt kommunikation som annonser, trycksaker m m. 
Borås Elnät: En kommunikatör. Cirka 670 000 kr på egen webbplats, 
trycksaker, annonser, externa kund- och marknadstjänster. 
Borås Energi och Miljö AB: En marknadschef och två kommunikatörer som 
svarar för försäljning, marknad och kommunikation. Kommunalt 
informationsansvar för hushållsavfall, vatten och avlopp. Cirka 3,5 milj kr för 
köpt kommunikation som annonser, trycksaker m m. 
 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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En jämförelse med 12 andra kommuner gjord av Uppsala kommun visar att 
Borås ligger under snittet på tre kommunikatörer per 10 000 invånare. Av de 
undersökta kommunerna är det bara Jönköping som har en mindre andel 
kommunikatörer bland de fastanställda.  
(källor: ekonomifakta.se, webbenkät om antalet kommunikatörer, SVT Nyheter) 
 
Borås Stad, Stadsledningskansliet Kommunikation: en kommunikationschef, 
fyra kommunikationsstrateger och två webbstrateger. Cirka 3,5 milj kr per år kr 
för annonser, trycksaker, grafisk produktion, foto, reklambyrå. 
AB Bostäder: en kommunikationsansvarig och en kommunikatör. Cirka 
700 000 kr på köpt kommunikation som annonser, trycksaker m m. 
Borås Elnät: En kommunikatör. Cirka 670 000 kr på egen webbplats, 
trycksaker, annonser, externa kund- och marknadstjänster. 
Borås Energi och Miljö AB: En marknadschef och två kommunikatörer som 
svarar för försäljning, marknad och kommunikation. Kommunalt 
informationsansvar för hushållsavfall, vatten och avlopp. Cirka 3,5 milj kr för 
köpt kommunikation som annonser, trycksaker m m. 
 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

 
 

 

INTERPELLATION   
2019-12-19  Kommunfullmäktige 

 

    
 

 

Borås Stads kommunikationsresurser 

En trend i Sverige är att antalet journalister minskar. En 
annan samtida trend är att antalet kommunikatörer i offentlig 
sektor ökar. Kommunikatörerna fyller i många avseenden en 
viktig funktion och bidrar till att våra kommuninvånare kan få 
relevant och lättillgänglig information.  

Men det finns också farhågor med en obalans där 
kommunikatörer, som potentiellt kan förmedla en tillrättalagd 
bild av en kommun, blir väsentligt fler än de som har i 
uppgift att kritiskt granska kommunens verksamhet, 
journalisterna. 

Antalet kommunikatörer har ökat även i Borås Stad. Efter den 
nya nämndsindelningen med facknämnder, har idag de flesta 
förvaltningarna en egen kommunikatör. Även i de kommunala 
bolagen märks en ökning av antalet kommunikatörer.   

Trenden med allt fler kommunikatörer är också relevant att 
belysa ur ett prioriteringsperspektiv. Liksom alla frågor i en 
politiskt styrd verksamhet, så handlar antalet kommunikatörer 
även om vilka prioriteringar vi som kommun gör. Den ökade 
användningen av resurser till kommunikation är resurser som 
hade kunnat användas till välfärden. 

Med anledning av ovanstående vill vi ställa följande frågor 
till kommunstyrelsens ordförande, Ulf Olsson (S): 

1. Hur många tjänstemän jobbar med kommunikation i Borås 
Stad och dess kommunala bolag? Det vill säga 
kommunikationschefer, kommunikationsstrateger, 
kommunikatörer eller dylika yrkestitlar, samt kombinerade 
tjänster som nämndsekreterare/kommunikatörer.  
 

2. Ser du någon gräns för hur många kommunikatörer en kommun 
av Borås Stads storlek bör ha? 
 

3. Vilka gränsdragningar tycker du är relevanta för att 
kommunens kommunikatörer inte ska förmedla en 
tillrättalagd bild av kommunens verksamheter?  
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4. Hur mycket betalar Borås Stad, och dess bolag, årligen i 
köpta tjänster i form av kommunikation? 
 

5. Ser du någon risk att de ojämlika resurserna mellan 
kommunen och de granskande medierna kan leda till att 
medborgarna får en snedvriden bild av kommunen och dess 
verksamhet? 
 

Niklas Arvidsson      
Kristdemokraterna                     

Hasse Ikävalko      
Moderaterna  

 
 

 

 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 
vxl 

 

 

 

SVAR PÅ INTERPELLATION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-02-21 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00048 1.1.3.25 
 

  

 

Svar på Interpellation av Magnus Sjödahl (KD) till 
Tekniska nämndens ordförande Jan Idehed (C): 
Uppställningsplatser för taxi 
Ärendet i sin helhet 
Magnus Sjödahl (KD) har ställt en interpellation till Tekniska nämndens 
ordförande Jan Idehed ( C) om uppställningsplatser för taxi. 

Med anledning av detta ställdes fyra frågor till Jan Idehed: 

1. Delar Jan Idehed uppfattningen att taxi är en del av kollektivtrafiken? 

2. Menar du att kommunen bör medverka till att skapa goda 
förutsättningar för taxi att finnas tillgänglig i anslutning till knutpunkter 
för linjebunden kollektivtrafik ? 

3. Kommer Tekniska nämnden skyndsamt och i dialog med taxiföretagen 
ombesörja en lösning som säkerställer att taxi får möjlighet att finnas 
tillgänglig vid Centralstationen? 

4. Kommer Tekniska nämnden att ta initiativ till ett samråd med 
företrädare för taxiföretagen för att inventera ytterligare platser där taxi 
bör finnas till gagn för allmänheten ? 

På dessa frågor vill jag ge följande svar: 

1. Kollektivtrafik definieras som persontransporter av allmänt ekonomiskt 
intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering. 
Definitionen finns i EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007 artikel 2 
a. I kollektivtrafiklagen (2010:1065) finns en hänvisning till denna 
definition. 
Till kollektivtrafik räknas inte: 

 beställningstrafik och chartertrafik 
 rundresor där passagerarna åker tillbaka till samma 

utgångspunkt 
 trafik som anordnas vid särskilda evenemang 
 resor där logi eller andra turisttjänster ingår i resan 
 resor där det huvudsakliga syftet är något annat än själva 

persontransporten 
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4. Hur mycket betalar Borås Stad, och dess bolag, årligen i 
köpta tjänster i form av kommunikation? 
 

5. Ser du någon risk att de ojämlika resurserna mellan 
kommunen och de granskande medierna kan leda till att 
medborgarna får en snedvriden bild av kommunen och dess 
verksamhet? 
 

Niklas Arvidsson      
Kristdemokraterna                     

Hasse Ikävalko      
Moderaterna  

 
 

 

 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 
vxl 

 

 

 

SVAR PÅ INTERPELLATION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-02-21 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00048 1.1.3.25 
 

  

 

Svar på Interpellation av Magnus Sjödahl (KD) till 
Tekniska nämndens ordförande Jan Idehed (C): 
Uppställningsplatser för taxi 
Ärendet i sin helhet 
Magnus Sjödahl (KD) har ställt en interpellation till Tekniska nämndens 
ordförande Jan Idehed ( C) om uppställningsplatser för taxi. 

Med anledning av detta ställdes fyra frågor till Jan Idehed: 

1. Delar Jan Idehed uppfattningen att taxi är en del av kollektivtrafiken? 

2. Menar du att kommunen bör medverka till att skapa goda 
förutsättningar för taxi att finnas tillgänglig i anslutning till knutpunkter 
för linjebunden kollektivtrafik ? 

3. Kommer Tekniska nämnden skyndsamt och i dialog med taxiföretagen 
ombesörja en lösning som säkerställer att taxi får möjlighet att finnas 
tillgänglig vid Centralstationen? 

4. Kommer Tekniska nämnden att ta initiativ till ett samråd med 
företrädare för taxiföretagen för att inventera ytterligare platser där taxi 
bör finnas till gagn för allmänheten ? 

På dessa frågor vill jag ge följande svar: 

1. Kollektivtrafik definieras som persontransporter av allmänt ekonomiskt 
intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering. 
Definitionen finns i EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007 artikel 2 
a. I kollektivtrafiklagen (2010:1065) finns en hänvisning till denna 
definition. 
Till kollektivtrafik räknas inte: 

 beställningstrafik och chartertrafik 
 rundresor där passagerarna åker tillbaka till samma 

utgångspunkt 
 trafik som anordnas vid särskilda evenemang 
 resor där logi eller andra turisttjänster ingår i resan 
 resor där det huvudsakliga syftet är något annat än själva 

persontransporten 

Nr 41
Svar på Interpellation av Magnus Sjödahl (KD) till
Tekniska nämndens ordförande Jan Idehed (C):
Uppställningsplatser för taxi
2020-02-21 Dnr TEN 2020-00048 1.1.3.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Nyckelegenskaper hos kollektivtrafik är att förutsättningarna för resan, 
den kollektiva nyttigheten, är givna och kända i förväg samt erbjuds den 
resande regelbundet genom köp av biljett, avgift, via en föreskriven 
rättighet eller erbjuden förmån. Trafik där utbud, tidpunkt, pris, resmål 
och färdväg inte är organiserat och utannonserat i förväg mot 
allmänheten, eller regelbundet tillgängligt, utan bestäms av resenärerna 
eller trafikutövaren vid varje tillfälle, inryms inte i definitionen ovan. 
Exempel på sådan trafik som inte ingår är abonnerade bussar för givna 
ändamål, privat samåkning och taxiresor. 

Taxiresor kan alltså inte anses vara kollektivtrafik i generell mening.  

2. Kommunen bör medverka till god tillgänglighet till 
kollektivtrafikterminaler för alla trafikslag så även taxi. 
 

3. Tekniska nämnden har tillsammans med Tekniska förvaltningen i dialog 
med taxiföretagen i ömsesidigt samförstånd överenskommit om en 
lösning för taxi vid Resecentrum.  
 
 

4. Tekniska förvaltningen och  taxiföretagen kommer fortsatt att ha 
samrådsmöten för ömsesidigt  informationsutbyte där gemensamma 
frågor som t.ex. angöringsmöjligheter kommer att diskuteras.  

             

 

Jan Idehed 
Ordförande i Tekniska nämnden 
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Uppställningsplatser för taxi 
Den 7/1 avvisades de taxibilar från den plats vid Centralstationen som de sedan en tid använt sig av i 
väntan på kunder. Åtgärden ombesörjdes av personal från Tekniska förvaltningen.  Taxibilarna 
hänvisades till den angöringsplats som är avsedd för privatbilar som ska hämta och lämna passagerare. 
Denna angöringsficka har en tidsbegränsning på 15 minuter. Enligt uppgift i media menar Tekniska 
Förvaltningen att det inte är kommunens ansvar att ombesörja uppställningsplatser för taxi.  

Taxi är en viktig del av trafikförsörjningen och ofta en förutsättning för att hela resan från dörr till dörr 
ska fungera för den som inte kör egen bil. Att taxi ska betraktas som en del av kollektivtrafiken slogs fast 
redan 1998 av dåvarande Vägverket i publikationen Nationellt kollektivprogram på väg. Här står bl.a. 
"Taxiföretagens roll inom kollektivtrafikenområdet är att bedriva trafik som en komplettering till eller del 
i den ordinarie kollektivtrafiken". Det torde således vara en självklarhet för kommunen att medverka till 
att taxi har goda förutsättningar att verka. En väsentlig del i detta är möjligheten till uppställningsplatser 
på centrala och av presumtiva kunder frekventerade platser. En av flera sådana platser är 
Centralstationen/Resecentrum. Även vid Södra Torget borde det vara naturligt med en taxificka för att 
underlätta tillgängligheten.  Det är viktigt att dessa lösningar sker i samverkan med företrädare från  
taxiföretag som verkar i Borås.  

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till Tekniska nämndens ordförande Jan 
Idehed 

1. Delar Jan Idehed uppfattningen att taxi är en del av kollektivtrafiken? 

2. Menar Du att kommunen bör medverka till att skapa goda förutsättningar för taxi att finnas tillgänglig 
i anslutning till knutpunkter för linjebunden kollektivtrafik? 

3. Kommer Tekniska nämnden att skyndsamt och i dialog med taxiföretagen ombesörja en lösning som 
säkerställer att taxi får möjlighet att finnas tillgänglig vid Centralstationen? 

4. Kommer Tekniska nämnden att ta initiativ till ett samråd med företrädare för taxiföretagen för att 
inventera ytterligare platser där taxi bör finnas till gagn för allmänheten? 

Borås 17/1 2020 

För Kristdemokraterna  

Magnus Sjödahl  
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00271 107 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Begäran om ändring av ägardirektiv 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Avslå Borås Djurpark AB:s begäran om ändring av ägardirektivet.   
 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt förslag, se bilaga. 
 

Protokollsanteckningar 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.         

Ärendet i sin helhet 
Borås Djurpark AB har inkommit med en begäran om ändring av sitt 
ägardirektiv. Bolaget vill att meningen om att ”erbjuda turister tillgång till en 
attraktiv camping” tas bort från verksamhetens mål i ägardirektivet. 

Det finns ett budgetuppdrag om att sälja alternativt lägga ut Saltemads camping 
på entreprenad utan att sälja marken. Den utredning som utförts visar att detta 
är svårt att genomföra utan att riskera att inte ha tillgång till den strategiskt 
viktiga mark Saltemad ligger på. Uppdraget ska avslutas med hänvisning till att 
Saltemads Camping även fortsättningsvis ska drivas av Borås Djurpark AB. 
Därmed avslås även bolagets begäran om ändring av ägardirektivet.   

 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-02-03 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 
3. Begäran om ändring av ägardirektiv från Borås Djurpark AB, 2015-03-06
   
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

Nr 42
Begäran om ändring av ägardirektiv
2020-02-17 Dnr KS 2015-00271 107

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00271 107 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Begäran om ändring av ägardirektiv 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Bifalla Borås Djurpark AB:s begäran om ändring av ägardirektivet.            

Ärendet i sin helhet 
Borås Djurpark AB har inkommit med en begäran om ändring av sitt 
ägardirektiv. Bolaget vill att meningen om att ”erbjuda turister tillgång till en 
attraktiv camping” tas bort från verksamhetens mål i ägardirektivet. 

Kommunstyrelsen ser positivt på att det finns en campingverksamhet i Borås, 
dock är det ingen självklarhet att Borås Stad, eller dess bolag, driver detta. 
Kommunstyrelsen anser även att det befintliga området är särskilt eftertraktat 
och tangerar med planerade utbyggnationer. Därmed bedömer 
Kommunstyrelsen att en ny plats bör utredas kring var den framtida 
placeringen bör vara för en campingplats, samt att en utredning bör tillsättas för 
att planera området inför framtiden. 
 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-02-03 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 
3. Begäran om ändring av ägardirektiv från Borås Djurpark AB, 2015-03-06
   

 
 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00271 107 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Begäran om ändring av ägardirektiv 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Bifalla Borås Djurpark AB:s begäran om ändring av ägardirektivet.            

Ärendet i sin helhet 
Borås Djurpark AB har inkommit med en begäran om ändring av sitt 
ägardirektiv. Bolaget vill att meningen om att ”erbjuda turister tillgång till en 
attraktiv camping” tas bort från verksamhetens mål i ägardirektivet. 

Kommunstyrelsen ser positivt på att det finns en campingverksamhet i Borås, 
dock är det ingen självklarhet att Borås Stad, eller dess bolag, driver detta. 
Kommunstyrelsen anser även att det befintliga området är särskilt eftertraktat 
och tangerar med planerade utbyggnationer. Därmed bedömer 
Kommunstyrelsen att en ny plats bör utredas kring var den framtida 
placeringen bör vara för en campingplats, samt att en utredning bör tillsättas för 
att planera området inför framtiden. 
 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-02-03 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 
3. Begäran om ändring av ägardirektiv från Borås Djurpark AB, 2015-03-06
   

 
 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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Protokollsanteckning   Kommunstyrelsen 
  2020-02-17 
 

     

PROTOKOLLSANTECKNING  

E3: Begäran om ändring av ägardirektiv  
 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna anser att Saltemads camping med 
fördel kan drivas på entreprenad.  
 
Fram tills dess att en driftentreprenad är upphandlad kommer driften ske i kommunal regi. Vår 
uppfattning är att det är Borås Djurpark som då är det bästa alternativet. 
 
 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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Protokollsanteckning   Kommunstyrelsen 
  2020-02-17 
 

     

PROTOKOLLSANTECKNING  

E3: Begäran om ändring av ägardirektiv  
 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna anser att Saltemads camping med 
fördel kan drivas på entreprenad.  
 
Fram tills dess att en driftentreprenad är upphandlad kommer driften ske i kommunal regi. Vår 
uppfattning är att det är Borås Djurpark som då är det bästa alternativet. 
 
 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  



kommunfullmäktiges handlingar  |  14 maj 2020

B 1546

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01015 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Hemlöshetskartläggning 2019  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Hemlöshetsrapporten läggs till handlingarna. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden uppdras att till kommande 
hemlöshetskartläggning ha ett särskilt fokus på äldre i hemlöshetssituation 
kopplat till arbetet med Sociala bostäder. Hemlöshetsrapporten ska även 
innefatta en analys av det befintliga arbetet och effekten av detta, samt förslag 
till vilka åtgärder som kan utveckla arbetet för att minska hemlösheten på sikt. 

Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

Ärendet i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot 
hemlöshet i Borås Stad enligt ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Varje år 
genomför Individ- och familjeomsorgsnämnden en enkätundersökning som 
visar på personers hemlöshetssituation under vecka 36. Utöver undersökningen 
har uppgifter från personliga ombuden och vräkningsförebyggande enheten 
samt från en brukarrevision inhämtats.  
 
I årets hemlöshetkartläggning har antalet totala registreringar ökat. Det är 
främst personer i hemlöshetssituation 2 som ökat. I år är det även fem barn 
som drabbats av att familjen avhysts från sitt boende. En analys har genomförts 
och kopplats till de utvecklingsområden som finns i ”Program mot hemlöshet i 
Borås Stad”. Flera aktiviteter inom utvecklingsområdena har genomförts eller 
pågår. Bland annat har Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och 
Arbetslivsförvaltningen påbörjat arbetet gällande ansvarsfördelning och process 
kopplat till sociala bostäder.   

Beslutsunderlag 
1. Hemlöshetskartläggning 2019 från Individ- och familjeomsorgsnämnden
   
 

 

Malin Carlsson 
Kommunalråd 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01015 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Hemlöshetskartläggning 2019  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Hemlöshetsrapporten läggs till handlingarna. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden uppdras att till kommande 
hemlöshetskartläggning ha ett särskilt fokus på äldre i hemlöshetssituation 
kopplat till arbetet med Sociala bostäder. Hemlöshetsrapporten ska även 
innefatta en analys av det befintliga arbetet och effekten av detta, samt förslag 
till vilka åtgärder som kan utveckla arbetet för att minska hemlösheten på sikt. 

Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

Ärendet i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot 
hemlöshet i Borås Stad enligt ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Varje år 
genomför Individ- och familjeomsorgsnämnden en enkätundersökning som 
visar på personers hemlöshetssituation under vecka 36. Utöver undersökningen 
har uppgifter från personliga ombuden och vräkningsförebyggande enheten 
samt från en brukarrevision inhämtats.  
 
I årets hemlöshetkartläggning har antalet totala registreringar ökat. Det är 
främst personer i hemlöshetssituation 2 som ökat. I år är det även fem barn 
som drabbats av att familjen avhysts från sitt boende. En analys har genomförts 
och kopplats till de utvecklingsområden som finns i ”Program mot hemlöshet i 
Borås Stad”. Flera aktiviteter inom utvecklingsområdena har genomförts eller 
pågår. Bland annat har Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och 
Arbetslivsförvaltningen påbörjat arbetet gällande ansvarsfördelning och process 
kopplat till sociala bostäder.   

Beslutsunderlag 
1. Hemlöshetskartläggning 2019 från Individ- och familjeomsorgsnämnden
   
 

 

Malin Carlsson 
Kommunalråd 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

Nr 43
Hemlöshetskartläggning 2019
2020-02-17 Dnr KS 2019-01015 1.1.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad 
Kommunstyrelsen 

2020-02-17 
KU1. Hemlöshetskartläggning 2019 

 

 

PPrroottookkoollllssaanntteecckknniinngg  
 

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till att Kommunstyrelsen framför synpunkter kring 
nämndens arbete med de äldres hemlöshetssituation samt att en djupare analys av nämndens 
arbete ska genomföras. Sverigedemokraterna fortsätter dock att driva linjen att 
hemlöshetskartläggningen måste omfatta mer än en vecka per år (v.36) samt även involvera 
civilsamhället, i syfte att fånga upp de grupper som saknar kontakt med socialtjänsten idag. Vi menar 
att den nuvarande strukturen blir missvisande och tillåter ett stort mörkertal kring hemlösheten i 
Borås. 

Vi emotser att våra synpunkter och förslag beaktas inför framtiden.  

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

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

 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Maria Svensson  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-11-19 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00175 1.2.3.25 
 

  

 

Hemlöshetskartläggning 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att godkänna 2019 års hemlöshetskartläggning.   

Ärendet i sin helhet  
Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot 
hemlöshet i Borås Stad enligt ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Varje år 
genomför Individ- och familjeomsorgsnämnden en enkätundersökning som 
visar på personers hemlöshetssituation under vecka 36. Utöver undersökningen 
har uppgifter från personliga ombuden och vräkningsförebyggande enheten 
samt från en brukarrevision inhämtats. I årets hemlöshetkartläggning har antalet 
totala registreringar ökat. Det är främst personer i hemlöshetssituation 2 som 
ökat. I år är det även fem barn som drabbats av att familjen avhysts från sitt 
boende. En analys har genomförts och kopplats till de utvecklingsområden som 
finns i ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Flera aktiviteter inom 
utvecklingsområdena har genomförts eller pågår. Bland annat har Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen påbörjat arbetet 
gällande ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder.       

Beslutsunderlag 
1. Kartläggning av hemlöshet i Borås Stad 2019.                    

Samverkan 
Ärendet har 2019-11-07 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  
 
 

 

Mats Tolfsson  
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  
Förvaltningschef 
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Borås Stad 
Kommunstyrelsen 

2020-02-17 
KU1. Hemlöshetskartläggning 2019 

 

 

PPrroottookkoollllssaanntteecckknniinngg  
 

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till att Kommunstyrelsen framför synpunkter kring 
nämndens arbete med de äldres hemlöshetssituation samt att en djupare analys av nämndens 
arbete ska genomföras. Sverigedemokraterna fortsätter dock att driva linjen att 
hemlöshetskartläggningen måste omfatta mer än en vecka per år (v.36) samt även involvera 
civilsamhället, i syfte att fånga upp de grupper som saknar kontakt med socialtjänsten idag. Vi menar 
att den nuvarande strukturen blir missvisande och tillåter ett stort mörkertal kring hemlösheten i 
Borås. 

Vi emotser att våra synpunkter och förslag beaktas inför framtiden.  

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

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

 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Maria Svensson  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-11-19 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00175 1.2.3.25 
 

  

 

Hemlöshetskartläggning 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att godkänna 2019 års hemlöshetskartläggning.   

Ärendet i sin helhet  
Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot 
hemlöshet i Borås Stad enligt ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Varje år 
genomför Individ- och familjeomsorgsnämnden en enkätundersökning som 
visar på personers hemlöshetssituation under vecka 36. Utöver undersökningen 
har uppgifter från personliga ombuden och vräkningsförebyggande enheten 
samt från en brukarrevision inhämtats. I årets hemlöshetkartläggning har antalet 
totala registreringar ökat. Det är främst personer i hemlöshetssituation 2 som 
ökat. I år är det även fem barn som drabbats av att familjen avhysts från sitt 
boende. En analys har genomförts och kopplats till de utvecklingsområden som 
finns i ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Flera aktiviteter inom 
utvecklingsområdena har genomförts eller pågår. Bland annat har Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen påbörjat arbetet 
gällande ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder.       

Beslutsunderlag 
1. Kartläggning av hemlöshet i Borås Stad 2019.                    

Samverkan 
Ärendet har 2019-11-07 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  
 
 

 

Mats Tolfsson  
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  
Förvaltningschef 
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Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 2019  
Handläggare: Vanja Myrén, Verksamhetschef, 033-35 33 83 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2018 
 

2 

 
Innehållsförteckning 

 

BAKGRUND ......................................................................................................................................................... 3 
UPPGIFTSLÄMNARE OCH OMFATTNING ................................................................................................. 3 
GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNINGEN OCH ANALYS .................................................................. 3 
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INFORMATION OCH REFLEKTIONER FRÅN ENHETEN PERSONLIGT OMBUD .......................... 15 
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Kartläggning av hemlöshet i Borås 2018 
 

3 

Bakgrund  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har i uppdrag att årligen kartlägga hemlösheten i Borås, 
analysera om kommunens insatser har konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till 
Kommunfullmäktige. Uppdraget är fastställt av Kommunfullmäktige i programmet mot 
hemlöshet. 

År 2006 genomfördes en lokal kartläggning av hemlöshet i Borås för första gången. Sedan dess 
har kartläggningen genomförts årligen i Borås Stad, förutom 2011 och 2017 då det gjordes en 
nationell kartläggning av Socialstyrelsen.  
 

Uppgiftslämnare och omfattning 
Vid undersökningen 2019 har förfrågan skickats till medarbetare inom Borås Stads socialtjänst, 
dvs. Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala 
omsorgsförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen.  
 
Respektive förvaltning har besvarat ett formulär för varje person som under vecka 36 befann sig i 
någon hemlös situation, enligt Socialstyrelsens definition av hemlösa (se sida 5). Socialstyrelsen 
definierar även personer som inte omfattas av kartläggningen och Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen har valt att följa de nationella direktiven.  
 
Vid Socialstyrelsens undersökning 2011 och 2017 hämtades uppgifter in från betydligt fler 
verksamheter. Uppgiftslämnare var medarbetare inom socialtjänst, frivilligorganisationer HVB-
hem, kriminalvård, frivården, häkten och anstalter, psykiatriska kliniker och mottagningar kvinno- 
respektive mansjourer, beroendekliniker, mottagningar kyrkor, församlingar, diakoner, 
vårdcentraler och akutmottagningar. 
 

Genomförande av undersökningen och analys 
Socialstyrelsens undersökning går ut till ett större antal aktörer än den lokala undersökningen, 
trots detta har fler registreringar gjorts i den lokala undersökningen varje år sedan 2014 än de 
registreringar som gjordes i Socialstyrelsens undersökning 2017.  
 
Ett antal skillnader finns mellan Socialstyrelsens undersökning och den lokala undersökningen 
vilket delvis kan förklara differensen mellan antal registreringar som görs. En skillnad är att 
Socialstyrelsen gör sin undersökning i april månad, medan den lokala görs i september månad. 
Undersökningen görs under en mätvecka och det ger en ögonblicksbild av hur 
hemlöshetssituationen ser ut just då.  
 
Årets enkät har förtydligats och det har i år inte funnits möjlighet att registrera en 
boendesituation kopplat till felaktig hemlöshetssituation. Exempel på typ av boendesituation 
inom hemlöshetssituationerna har även gjorts för att underlätta registreringen.  
 
De personer som inte omfattas av socialtjänstens område är inte en del av undersökningen, vilket 
innebär att det finns flera hemlösa grupper/personer som inte finns med i denna analys. Exempel 
på sådana grupper kan vara studenter, inneboende och unga vuxna som bor hos föräldrarna men 
som önskar eget boende. 
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Analysunderlag 
Utöver enkätundersökningen som görs årligen med vecka 36 som mätvecka har information 
inhämtats från vräkningsförebyggande enheten, personliga ombud och boendesociala enheten. I 
år har även en brukarrevision genomförts på stödboendet Klintesväng. Statistik från 
enkätundersökningen har sammanställts i tabeller och diagram och olika korsjämförelser har 
gjorts. Resultatet av enkätundersökningen tillsammans med övriga inkomna uppgifter ligger till 
grund för hemlöshetskartläggningen i sin helhet.  
 
Samverkan i analysarbetet 
I år har arbetet fokuserats på hemlöshetssituation 2, gruppen unga vuxna och barn i hemlös eller 
delvis hemlös situation. Årets rapport bygger på dialog med medarbetare inom flera av Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningens enheter samt gemensam analys gjord tillsammans med 
representanter från Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala 
omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen.  
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Socialstyrelsens definition av hemlöshet 
 
I dagligt tal används begreppet hemlös, för att beskriva en person som sover ute eller är hänvisad 
till akutboende eller härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar människor 
som har någonstans där de vistas men som på olika sätt har en osäker boendesituation.  
 
Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar olika situationer som personer kan befinna sig i 
för en kortare eller längre tid. De olika hemlöshetssituationerna nedan omfattar både personers 
akuta brist på tak över huvudet och mer långvariga boendeformer som beträffande 
kontraktsform inte kan jämställas med eget boende. 
 
Socialstyrelsen förändrade/förtydligade definitionen av hemlöshet i samband med mätningen 
både 2011 och 2017 vilket försvårar vissa jämförelser av resultaten över tid.  
 
 
Hemlöshetssituationer  
 
Situation 1- Akut hemlöshet Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, 
skyddade boenden eller motsvarande. Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, 
trappuppgångar, tält eller motsvarande.  
 
Situation 2 - Institutionsvistelse och stödboende En person är intagen/inskriven på antingen; 
kriminalvårdsanstalt, HVB, familjehem, SiS-institution eller stödboende inom 
socialtjänst/landsting/privat vårdgivare och ska flytta inom tre månader efter mätveckan, men 
utan egen bostad ordnad inför flytten/utskrivningen. Hit räknas även de personer som skulle ha 
skrivits ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad.  
 
Situation 3 - Långsiktiga boendelösningar En person bor i en av kommunen ordnad 
boendelösning som försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller 
motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det 
handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn, 
särskilda villkor eller regler.  
 
Situation 4 - Eget ordnat kortsiktigt boende En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos 
kompisar, bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter 
mätveckan) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande 
verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna 
hemlöshetssituation gäller under mätveckan.  
 
Följande grupper ingår inte i denna kartläggning:  
1. Barn och unga under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt SoL eller LVU  
2. Personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL eller LSS  
3. Utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd  
4. Ensamkommande flyktingbarn (under 18 år) som är placerade genom socialtjänsten  
5. Personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, men saknar förankring 
där (EU/ESS- tredjelandsmedborgare).  
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Socialstyrelsens definition av hemlöshet 
 
I dagligt tal används begreppet hemlös, för att beskriva en person som sover ute eller är hänvisad 
till akutboende eller härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar människor 
som har någonstans där de vistas men som på olika sätt har en osäker boendesituation.  
 
Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar olika situationer som personer kan befinna sig i 
för en kortare eller längre tid. De olika hemlöshetssituationerna nedan omfattar både personers 
akuta brist på tak över huvudet och mer långvariga boendeformer som beträffande 
kontraktsform inte kan jämställas med eget boende. 
 
Socialstyrelsen förändrade/förtydligade definitionen av hemlöshet i samband med mätningen 
både 2011 och 2017 vilket försvårar vissa jämförelser av resultaten över tid.  
 
 
Hemlöshetssituationer  
 
Situation 1- Akut hemlöshet Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, 
skyddade boenden eller motsvarande. Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, 
trappuppgångar, tält eller motsvarande.  
 
Situation 2 - Institutionsvistelse och stödboende En person är intagen/inskriven på antingen; 
kriminalvårdsanstalt, HVB, familjehem, SiS-institution eller stödboende inom 
socialtjänst/landsting/privat vårdgivare och ska flytta inom tre månader efter mätveckan, men 
utan egen bostad ordnad inför flytten/utskrivningen. Hit räknas även de personer som skulle ha 
skrivits ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad.  
 
Situation 3 - Långsiktiga boendelösningar En person bor i en av kommunen ordnad 
boendelösning som försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller 
motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det 
handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn, 
särskilda villkor eller regler.  
 
Situation 4 - Eget ordnat kortsiktigt boende En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos 
kompisar, bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter 
mätveckan) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande 
verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna 
hemlöshetssituation gäller under mätveckan.  
 
Följande grupper ingår inte i denna kartläggning:  
1. Barn och unga under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt SoL eller LVU  
2. Personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL eller LSS  
3. Utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd  
4. Ensamkommande flyktingbarn (under 18 år) som är placerade genom socialtjänsten  
5. Personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, men saknar förankring 
där (EU/ESS- tredjelandsmedborgare).  
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Resultat och analys 
Totalt antal personer i hemlös situation 
 
År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Antal registrerade hemlösa 
personer 331 363 319 264 354 377 

 
I årets enkätundersökning inkom totalt 437 enkäter. Efter eliminering av dubbelrapportering 
kvarstår 377 unika personer. 77 personer registrerades med UNO-koder och inte med 
personnummer. Kontroll av dubbelrapportering av dessa sker manuellt och är komplicerat varpå 
det kan vara ett fåtal personer som finns med två gånger även efter eliminering av 
dubbelrapportering. 16 % av inrapporterade personer i hemlös situation var dubbelrapporterade, 
vilket innebär att de är aktuella inom mer än en förvaltning.  
 
Antalet registreringar av hemlösa personer har ökat relativt kraftigt sedan 2017 då 
undersökningen gjordes på nationell nivå av Socialstyrelsen. Från 264 till 377 registrerade 
hemlösa personer. 
 
 
Situation 1 
 
Resultat 
kartläggning 
i Borås 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Situation 1 14 11 19 17 29 36 25 20 25 28 42 38 35 37 34 
 
Över tid kan urskiljas en ökning av personer registrerade i hemlöshetssituation 1. De senaste fyra 
åren har antalet varierat mellan 34 och 38 personer.   
 
 
Fördelning av boendesituation i situation 1 Kvinna Man Totalt 
Offentliga utrymmen/Utomhus 3 2 5 
Tält 0 0 0 
Husvagn/Campingstuga 1 1 2 
Härbärge/Akutboende (Badhusgatan) 2 11 13 
Hotell/Vandrarhem 0 1 1 
Tillfällig logi (Jourboende/Korttidsboende) 2 1 3 
Skyddat boende (inkl. kvinnojour) 4 0 4 
Annat, ange vad: Sjukhus 1 0 1 
Vet ej 2 3 5 
Totalt 15 19 34 
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Situation 2  
 
Resultat 
kartläggning i 
Borås 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Situation 2 18 12 11 22 17 24 90 55 67 34 28 21 38 61 90 
 
Antalet individer som befinner sig i situation 2 var relativt lågt under 2005 till 2010. 2011 var 
antalet högt för att sedan minska fram till 2016. De tre senaste åren har antalet personer i 
situation 2 ökat kraftigt. 
 

Fördelning av boendesituation i situation 2 2018 2019 

Heldygnsvård på behandlingsenhet inom hälso- och 
sjukvården (inkl. tvångsvård enligt LRV och LPT) 6 8 

SIS-institution, Hem för vård och boende (HVB), 
Familjehem 24 28 

Stödboende, Inackorderingshem (ex. Klintesväng och 
Lars Kaggsgatans stödboende) 19 28 

Kriminalvårdsanstalt/Häkte (inkl. Rättspsyk) 4 9 
Referenslägenhet, träningslägenhet 1 0 
Skyddat boende 1 0 
Tillfälligt jourboende 3 0 
Annat: 3 17 
Totalt 61 90 

 
Registreringarna för 2018 gällande referensboende, träningslägenhet, skyddat boende och 
tillfälligt jourboende tillhör inte situation 2 och var felregistreringar förra året. Enkäten har i år 
förtydligats.  
 
Fördelningen i situation 2 har tidigare inte presenterats, men eftersom registreringarna i situation 
2 har ökat inom alla typer av boendesituationer har detta varit relevant i år.  
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Situation 2  
 
Resultat 
kartläggning i 
Borås 
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Referenslägenhet, träningslägenhet 1 0 
Skyddat boende 1 0 
Tillfälligt jourboende 3 0 
Annat: 3 17 
Totalt 61 90 

 
Registreringarna för 2018 gällande referensboende, träningslägenhet, skyddat boende och 
tillfälligt jourboende tillhör inte situation 2 och var felregistreringar förra året. Enkäten har i år 
förtydligats.  
 
Fördelningen i situation 2 har tidigare inte presenterats, men eftersom registreringarna i situation 
2 har ökat inom alla typer av boendesituationer har detta varit relevant i år.  
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Situation 3 
 
Resultat 
kartläggning 
i Borås 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Situation 3             150 144 139 213 194 193 107 157 153 
 
Antalet individer i situation 3 ligger i nivå med förra årets resultat. Det finns ingen naturlig 
förklaring till varför antalet 2017 var så lågt. Däremot kan konstateras att den nedåtgående 
trenden från 2014 kan härledas till att personer som får eget kontrakt ökat och antalet beviljade 
sociala kontrakt minskat. I oktober 2016 var det 41 beviljade sociala kontrakt och i oktober 2019 
var det 27. Även antalet beviljade övergångslägenheter har minskat från 87 i oktober 2016 till 69 i 
oktober 2019. Utöver det finns även 6 träningslägenheter. 
 
Situation 4  
 
Resultat 
kartläggning 
i Borås 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Situation 4 63 41 62 58 46 49 94 62 59 55 95 64 84 99 100 
 
Antalet som bor tillfälligt och/eller kontraktslöst är i år 100 personer. Det är det högst 
registrerade antalet hittills. Den ökade siffran kan bero på att antalet ökar och/eller att fler i den 
här situationen vänder sig till Socialtjänsten för att få hjälp.  
 
Könsfördelning inom respektive hemlöshetssituation 

 
 
Andelen män är större än andelen kvinnor i alla fyra situationerna. Det är dock i 
hemlöshetssituation 2 som andelen män är störst. Fördelningen mellan män och kvinnor är 
relativt likvärdig med föregående år.  
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Hemlösheten – ett återkommande problem 

 
 
Antalet för vilka hemlösheten är ett återkommande problem har ökat de två senaste åren. Det 
sker däremot en minskning av dem där hemlösheten är ett nytt problem. 
 
I årets undersökning är det 61 registratorer, dvs. 16 % av de som svarat på frågan som inte vet 
om hemlösheten är ett återkommande problem eller inte.  
 
Antal månader/år i hemlös situation 

 
 
 
Det är fler som varit hemlösa under en kortare period, 0-6 månader, jämfört med förra året. I 
spannet 7-11 månader är antalet likvärdigt med föregående år. Inom spannet 1-3 år har antalet 
minskat och eftersom antalet ökat inom både 4-6 år och 7-9 år kan konstateras att det skett en 
förskjutning gällande hemlöshet över tid. Det kan tyda på att personer som varit hemlösa en 
längre tid har svårigheter att komma ur sin situation, att hitta och behålla en permanent bostad. 
Personer som varit hemlösa under en än längre tid, 10 år eller mer, har en mer konstant nivå över 
tid.  
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Hemlösheten – ett återkommande problem 

 
 
Antalet för vilka hemlösheten är ett återkommande problem har ökat de två senaste åren. Det 
sker däremot en minskning av dem där hemlösheten är ett nytt problem. 
 
I årets undersökning är det 61 registratorer, dvs. 16 % av de som svarat på frågan som inte vet 
om hemlösheten är ett återkommande problem eller inte.  
 
Antal månader/år i hemlös situation 

 
 
 
Det är fler som varit hemlösa under en kortare period, 0-6 månader, jämfört med förra året. I 
spannet 7-11 månader är antalet likvärdigt med föregående år. Inom spannet 1-3 år har antalet 
minskat och eftersom antalet ökat inom både 4-6 år och 7-9 år kan konstateras att det skett en 
förskjutning gällande hemlöshet över tid. Det kan tyda på att personer som varit hemlösa en 
längre tid har svårigheter att komma ur sin situation, att hitta och behålla en permanent bostad. 
Personer som varit hemlösa under en än längre tid, 10 år eller mer, har en mer konstant nivå över 
tid.  
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Antal hemlösa föräldrar med barn, 18 år eller yngre. 

 
 
29% av de som befann sig i en hemlös situation under mätveckan har barn under 18 år. Det är en 
minskning från föregående år. Främst har minskningen skett inom situation 3, vilket kan bero på 
att de sociala kontrakten minskat. Vilken kontakt den hemlösa föräldern har med sitt barn/sina 
barn skiljer sig åt.  
 
Fördjupad statistik gällande barn som bor växelvis eller stadigvarande hos 
en hemlös förälder. 

 
 
Det är 38 personer som är föräldrar till barn som är under 18 år där barnen bor växelvis eller 
stadigvarande hos den hemlösa föräldern. Flertalet av personerna har fler än ett barn. Det är även 
flera registratorer som inte vet hur många barn personen har. Därmed kan inte någon säker 
statistik kring antal barn rapporteras, men utifrån inkomna uppgifter är det minst 69 barn. Flest 
hemlösa föräldrar med barn är det inom hemlöshetssituation 3, men det är även flera inom 
hemlöshetssituation 4. 
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Fördelning av försörjning 

Försörjning Sit. 1 Sit. 2 Sit. 3 Sit. 4 Totalt 

Lön från regelbundet arbete 1 0 22 1 24 

Lön från tillfälliga arbeten 1 2 4 4 11 

Ersättning pga arbetslöshet (ex. a-kassa, alfakassa, 
aktivitetsstöd, utvecklingspenning, etableringsersättning) 

2 3 4 10 19 

Sjukersättning, aktivitetsersättning (tidigare sjukbidrag, 
förtidspension) 

6 19 35 5 65 

Ålderspension 3 5 21 0 29 

Sjukpenning, föräldrapenning 2 3 8 4 17 

Studiemedel 1 7 3 8 19 

Försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) 12 29 44 39 124 

Bostadstillägg/bostadsbidrag 0 1 7 1 9 

Saknar inkomstkälla 3 11 1 15 30 

Annat 1 6 4 2 13 

Vet ej 4 12 15 19 50 

Totalt 36 98 168 108 410 

 
Andelen personer som har sin försörjning eller delar av den via försörjningsstöd (ekonomiskt 
bistånd) har minskat från 39% till 33%. 17% har någon form av sjukersättning eller 
aktivitetsersättning. Flest personer är det inom situation 2 och 3.  
22 personer inom situation 3 har lön från regelbundet arbete.  
 
8% saknar helt inkomstkälla vilket är en ökning från föregående år då det var 6,5 %. Det är flest 
personer inom situation 2 och 4 som saknas inkomstkälla. 13% svarar att de inte vet vilken 
inkomstkälla personen försörjer sig igenom.  
 
På denna fråga i undersökningen finns möjlighet att svara två alternativ, vilket medför att 
totalsumman är större än totalt antal registrerade personer.  
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Fördelning av försörjning 

Försörjning Sit. 1 Sit. 2 Sit. 3 Sit. 4 Totalt 
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Bostadstillägg/bostadsbidrag 0 1 7 1 9 

Saknar inkomstkälla 3 11 1 15 30 
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Vet ej 4 12 15 19 50 

Totalt 36 98 168 108 410 

 
Andelen personer som har sin försörjning eller delar av den via försörjningsstöd (ekonomiskt 
bistånd) har minskat från 39% till 33%. 17% har någon form av sjukersättning eller 
aktivitetsersättning. Flest personer är det inom situation 2 och 3.  
22 personer inom situation 3 har lön från regelbundet arbete.  
 
8% saknar helt inkomstkälla vilket är en ökning från föregående år då det var 6,5 %. Det är flest 
personer inom situation 2 och 4 som saknas inkomstkälla. 13% svarar att de inte vet vilken 
inkomstkälla personen försörjer sig igenom.  
 
På denna fråga i undersökningen finns möjlighet att svara två alternativ, vilket medför att 
totalsumman är större än totalt antal registrerade personer.  
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Bidragande faktorer till hemlöshet 
  Sit. 1 Sit. 2 Sit. 3 Sit. 4 Totalt 
Vräkning på grund av obetald hyra/störningar/annan 
vräkningsgrund 14 22 48 13 97 

Personen har inte något boende ordnat efter 
institutionsplacering, kriminalvård, behandling, 
stödboende inom socialtjänst/landsting/privat 
vårdgivare/HVB-hem 

3 20 12 8 43 

Arbetslöshet/Ingen stadigvarande inkomst 4 15 10 23 52 
Missbruks- beroendeproblem 16 55 82 15 168 
Psykisk ohälsa 8 35 31 20 94 
Fysisk/somatisk ohälsa 0 0 4 6 10 
Skilsmässa/separation 4 3 10 10 27 
Konflikt i familjen 3 4 1 8 16 
Våld i nära relation 7 4 9 4 24 
Personen godkänns inte som hyresgäst på den ordinarie 
bostadsmarknaden 2 5 40 8 55 

Annat 4 6 4 11 25 
Vet ej 2 3 7 17 29 
Totalt 67 172 258 143 640 

 
Registratorerna har bedömt att 55 % av personerna inte har missbruks-/beroendeproblematik. 
Andelen personer med missbruks-/beroendeproblematik har varierat de senaste åren.  
 
26 % har vräkts från sin bostad. Förra året var det 23 % som inte godkändes inte på ordinarie 
bostadsmarknad. Det var en ökning med nästan det dubbla från 2016 (12 %), men nu 2019 har 
antalet minskat och är 15 %. 
 
I kategorin ”Annat” är bidragande orsaker till hemlösheten bland annat bostadssituationen/-brist, 
andrahandskontrakt utan förlängning, flykt från annan kommun/hot, har tidigare bott hos 
föräldrar, men får/kan inte bo kvar. 
 
Antal registrerade personer i hemlöshet är 377 och totalt har 640 bidragande faktorer angetts. 
Slutsats kan dras att det i flertalet fall finns mer än en orsak till hemlösheten. Därmed kan 
klarläggas att hemlöshet är en komplex fråga och att samverkan mellan flera olika aktörer behövs 
och är viktigt i arbetet att förebygga hemlöshet.  
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Missbruk/beroende – bidragande faktor till hemlöshet 

 
 
I diagrammet presenteras andelen personer i hemlöshet som har missbruks-
/beroendeproblematik som bidragit till hemlöshet per situation. 53 % av de hemlösa inom 
situation 1 har inte missbruks-/beroendeproblematik, vilket är en ökning mot föregående år då 
det var 34 %. Inom situation 4 är missbruk/beroende en förhållandevis liten del av 
hemlöshetsproblematiken. 
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Missbruk/beroende – bidragande faktor till hemlöshet 

 
 
I diagrammet presenteras andelen personer i hemlöshet som har missbruks-
/beroendeproblematik som bidragit till hemlöshet per situation. 53 % av de hemlösa inom 
situation 1 har inte missbruks-/beroendeproblematik, vilket är en ökning mot föregående år då 
det var 34 %. Inom situation 4 är missbruk/beroende en förhållandevis liten del av 
hemlöshetsproblematiken. 
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Hemlöshetssituation fördelat i åldersintervaller 

 
 
Det är ungefär lika många hemlösa personer inom åldersspannen 18-25, 26-35 och 46-55. 
Däremot är det lite färre inom åldersspannen 36-45 och 56-64. Minst antal är det som är 65 år 
eller äldre. Det är främst de personer som är 46 år och äldre som är i hemlöshetssituation 3. De 
yngre, framförallt de inom åldern 18-25 år, är i hemlöshetssituation 2. Förra året var det flest 18-
25 åringar inom hemlöshetssituation 1 och ju högre åldrar desto färre antal personer. I år är det 
flest 36-45 -åringar inom hemlöshetssituation 1. Inom hemlöshetssituation 4 är flertalet inom 
åldersspannen 18-25 år och 26-35 år.  
 
 
Hemlössituation över tid inom åldersspannet 18-25 år 

 
 
I situation 2 har det skett en kraftig ökning inom åldrarna 18-25 år. Även inom situation 4 har det 
skett en ökning inom åldersspannet 18-25 år.  
14 av de 28 personerna inom situation 2 bodde hos sina föräldrar innan de blev hemlösa.  
I situation 4 är antalet 7 som bodde hos sina föräldrar innan hemlösheten.  
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Information och reflektioner från enheten personligt ombud 
 
Personliga ombuden arbetar inte längre riktat med uppsökande aktiviteter specifikt mot hemlösa. 
De ingår numera som en del i det ordinarie arbetet. Förändringen skedde redan förra året, men 
då träffade ändå 45 hemlösa personer, vilket var lika många som 2016. I år har personliga 
ombuden fram till 21 oktober 2019 träffat 27 personer som är hemlösa enligt Socialstyrelsens 
definitioner.  
 
 
Fördelning i situation av de 45 hemlösa personerna. 

 
På totalen är könsfördelningen är jämn, men i situation 1 är det enbart kvinnor och i situation 2 
är det enbart män.  
 
Av de 16 personer som tillhör situation 4, som bor hos vänner, bekanta eller släktingar är 12 
personer mellan 24-46 år. Att det är fler yngre i hemlöshetssituation 4 överensstämmer med 
resultatet av enkätundersökningen. 
 
 
Fördelning av kön per åldersintervall för de 27 hemlösa personerna 
personliga ombuden träffat 
  18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60+ Totalt 

Män 2 4 6 2 0 14 

Kvinnor 5 2 2 3 1 13 

Totalt 7 6 8 5 1 27 
 
 
Precis som 2016 möter personliga ombuden hemlösa personer där merparten har liten eller ingen 
förmåga att söka bostäder på egen hand. De uttrycker att det fortfarande saknas en stödfunktion i 
samhället när det gäller bostadssökande.  
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Brukarstyrd brukarrevision 
 
Under våren 2019 genomfördes en brukarstyrd brukarrevision på stödboendet Klintesväng. Det 
var Brukarrådet för Missbruksfrågor Västra Götaland som genomförde revisionen och som 
sammanställt och analyserat resultatet. Syftet med brukarrevisionen var att få klarhet i styrkor och 
förbättringspunkter av verksamheten på Klintesväng. Då beställning av revisionen gjordes av 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen uttrycktes även att särskild hänsyn skulle tas till hur 
klienter hamnat i hemlöshet och vilken hjälp de behöver för att komma ur den uppkomna 
situationen. Ett antal specifika frågor gällande hemlöshetssituationen har därför ställts till 
klienterna. Av de 17 personer som vid brukarrevisionens genomförande bodde på Klintesväng 
var det 10 personer som svarade på enkäten.    
 
Gällande hemlösheten så hade flertalet blivit vräkta på grund av missbruk, psykisk ohälsa 
och/eller att de inte kunnat betala sin hyra. Även om cirka hälften inte tyckte att deras isolering 
brutits under tiden de bott på Klintsväng så ansåg ändå 70% att de fått ökad gemenskap.  
 
Vid frågan om vad klienten ville att kontakten Klintesväng skulle leda till var det tre områden 
som stack ut: att få en egen bostad, komma ut i arbete och att få hjälp med sitt missbruk.  
 
I revisionsgruppens reflektioner står: ”Att hamna i hemlöshet, missbruk och psykisk ohälsa är att 
hamna i utanförskap i samhället och kräver mycket av den personen som ska ta sig ut detta. Valet 
är alltid det egna men hjälp av samhällets resurser underlättar och är oftast nödvändiga.” 
Revisionsgruppen önskar större samarbete med föreningslivet i Borås. 90% av klienterna har inte 
egen försörjning utan har olika former av ekonomiskt stöd genom samhällsinsatser. ”… en väg in 
på arbetsmarknaden eller utbildning där detta är aktuellt och möjligt är viktiga att lyfta och 
förstärka.”      
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Analys av hemlöshetskartläggning, 2019 
 
Målområde 1: Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser efter 
behov. 
 
I maj 2019 beslutades att de grundläggande formerna för ”Bostad först” ska fortsätta gälla vid 
samverkan med AB Bostäder. Dialog om hur ”Bostad först” ska bli mer tillgängligt för fler 
personer pågår.  
 
En arbetsgrupp arbetade under 2018 fram förslag att omdana stödboendet Klintesvängs 
akutplatser till drogfria biståndsbedömda platser. Utöver det föreslogs akutboendet på 
Badhusgatan 1A att ha utökade öppettider. Förslagen antogs och numera har akutboendet öppet 
året runt. Regelverket kring akutboendet har även ändrats. Det är tillåtet att tillbringa upp till 10 
nätter under en månad på akutboendet utan biståndsbedömning. Efter de 10 nätterna finns 
möjlighet att ansöka om ytterligare stöd. Behovet bedöms och därmed finns möjlighet att beviljas 
fler nätter på akutboendet eller någon annan insats som anses lämplig. Regelverket och det 
förändrade arbetssättet ger bättre förutsättningar att stödja personen till en mer långsiktig 
boendelösning.   
 
Sedan 2016 har personliga ombuden inte längre ett specifikt uppdrag att arbeta uppsökande 
gentemot hemlösa utan de ingår i de personliga ombudens ordinarie uppdrag. De träffar dock ett 
flertal hemlösa i sitt arbete. De uppger att merparten av de hemlösa de möter är  personer med en 
liten eller ingen förmåga att söka bostäder på egen hand och att det saknas en stödfunktion i 
samhället när det gäller bostadssökande. 
 
Andelen inom åldersspannet 18-25 år i hemlöshetssituation 1 har minskat något från föregående 
år. En orsak till det kan vara att enheten för unga vuxna har blivit mer känd och att fler unga 
vuxna med en boendeproblematik vänder sig till enheten för att få stöd och hjälp.  
 
 
Målområde 2: Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminalvårdsanstalt 
eller behandlingshem, som inte har ordnad bostad inför utskrivning.  
 
Personer inom hemlöshetssituation 2 ökade under förra året och har fortsatt att öka även i år.  
Sedan förra årets kartläggning har ett nytt drogfritt stödboende på Lars Kaggsgatan med 7 platser 
öppnat och stödboendet på Klintesväng har omdanat 7 akutplatser till drogfria biståndsbedömda 
platser. Båda dessa boenden ingår i hemlöshetssituation 2. I samband med den förändrade 
inriktningen av ett antal platser inom stödboendet Klintesväng har en samordnare anställts med 
fokus på förbättrade arbetssätt bland annat gällande planer och delaktighet. Rapporten gällande 
den brukarstyrda brukarrevisionen förmedlades till verksamheten i september och nu pågår ett 
arbete att se över de kvalitetshöjningar som behövs inom verksamheten. Sociala omsorgs-
förvaltningen har även registrerat ett antal personer som tidigare inte registrerats som hemlösa, 
men som är externa placeringar utan eget kontrakt och som därmed räknas in i situation 2. 
 
Främst är det yngre personer mellan 18-25 år som står för den största ökningen inom situation 2. 
Ökningen stämmer väl överens med bilden av situation 2 inom verksamheterna. Fler yngre som 
är placerade i stödboende eller på institution har en komplex problematik med inslag av både 
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kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa. Några av de nuvarande placeringarna samfinansieras av 
Sociala omsorgsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgförvaltningen.  
 
År 2016 startade enheten unga vuxna för målgruppen personer 18-25 år med 
missbruksproblematik. Under förra året ökade antalet ansökningar inom åldersspannet 18-20 år 
och enheten har betydligt fler ansökningar idag än för ett år sedan som rör boendefrågor. 
Ansökningarna kommer från unga vuxna som inte får eller kan bo kvar hemma av olika 
anledningar. Om orsaken är att hemlöshetsproblematiken har ökat för de unga vuxna eller om 
målgruppen synliggjorts och fler vet vart de ska vända sig är svårt att veta.  
 
En ny problematik som inte fanns för ett år sedan är att personer som exempelvis bor på 
stödboende idag inte kommer vidare efter att stödbehovet tillgodosetts. Dessa personer har oftast 
enbart behov av en bostad, men de har inte möjlighet att lösa sin boendesituation. 
 
Målområde 3: Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för dem som är i 
boendetrappor, träningslägenheter eller liknande boenden.  
 
Det finns fortfarande personer som har socialt kontrakt eller boendesocialt stöd med 
andrahandskontrakt som inte har en individuell handlingsplan. Målsättningen för denna typ av 
insats är alltid att personen ska få eget kontrakt inom ett år från att insatsen påbörjats.  
 
Personer med socialt kontrakt eller andrahandslägenheter ingår i hemlöshetssituation 3. Antalet i 
hemlöshetssituation 3 är i nivå med förra årets resultat, men har tidigare haft en nedåtgående 
trend. De sociala kontrakten fortsätter att minska i Borås Stad. Det finns en stringens i 
bedömningen av när personer beviljas socialt kontrakt. Utöver de sociala kontrakten finns även 
andra boendealternativ i form av träningslägenheter och jourlägenheter för i första hand 
relationsvåldsärenden. 
 
Hösten 2019 pågår en utveckling av samverkansformer gällande budget- och skuldrådgivning 
genom Konsument Borås, försörjningsenheten och överförmyndarenheten. Trots att 
skuldrådgivning eller skuldsanering genomförs är det flera bostadsbolag som inte godkänner 
personer som har skulder som hyresgäster. Flera bostadsbolag ser inte heller försörjningsstöd 
som inkomst, varpå personen inte godkänns som hyresgäst.  
 
 
Barnfamiljer 
 
Medarbetare inom den vräkningsförebyggande enheten arbetar med personer och familjer som av 
olika anledningar riskerar att vräkas/avhysas från sin bostad. De flesta 
bostadsbolagen/hyresvärdarna inkommer med betalningsföreläggande till vräkningsförebyggande 
enheten redan vid en månads utebliven hyresinbetalning. Enheten tar då kontakt med den 
person/familj som inte betalt hyran. Vräkningsförebyggande enheten har god kontakt med 
bostadsbolagen och hyresvärdarna och det finns en dialog även då det finns andra orsaker än 
obetald hyra som ligger till grund för problematiken kring boendet.  
 
Av de ärenden som vräkningsförebyggande enheten får vetskap om finns en grupp som tömmer 
lägenheten, lämnar in nyckeln och flyttar från bostaden innan avhysningen verkställs. Att officiellt 
avhysas innebär sämre möjligheter att i ett senare skede återigen komma in på bostadsmarknaden. 
I denna grupp finns även familjer med barn som alltså inte blir officiellt avhysta utan löser 
situationen innan genom att exempelvis bo kontraktslöst hos närstående/bekanta, som 
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inneboende hos privatperson eller i ett tillfälligt andrahandsboende. Barnen som lever i dessa 
familjer påverkas negativt  eftersom de inte har någon stadigvarande trygg tillvaro. 
 
En annan målgrupp som vräkningsförebyggande enheten träffar är familjer som inte har ett eget 
hyreskontrakt utan bor med ett så kallat otillåtet andrahandskontrakt. Ett otillåtet 
andrahandskontrakt innebär att man har ett osäkert boende och kan bli tvingade att flytta med 
omedelbar verkan.  
 
Förra året var det inte några familjer med barn som blev avhysta, men under 2019 är det 4 
familjer med 5 barn som blivit avhysta. Orsaken till avhysningen är obetalda hyror i alla familjer. 
Vräkningsförebyggande enheten har arbetat under en längre tid med samtliga familjer. Insatserna 
har bestått av att skapa avbetalningsplaner och samverka med Konsument Borås och 
försörjningsenheten samt att uppmuntra att söka billigare lägenhet och förmedla kontakt med 
andra hyresvärdar. Trots det har familjerna inte haft möjlighet att betala hyrorna och eller hålla 
sig till upprättade avbetalningsplaner, vilket lett till att avhysning verkställts.  
 
Då betalningsföreläggande från bostadsbolagen/hyresvärdarna inkommer gällande barnfamiljer 
och vräkningsförebyggande enheten anser att det finns brister i ansvaret kring bostaden eller om 
föräldrarna inte medverkar för en lösning av boendeproblematiken görs alltid en orosanmälan till 
Myndighet barn och unga. Om boendeproblematiken inte lösts utan datum för avhysning 
beslutas gör vräkningsförebyggande enheten återigen en orosanmälan till myndighet barn och 
unga. Myndighet barn och unga handlägger anmälan utifrån gällande lag och föreskrifter. 
Vräkningsförebyggande enheten för en dialog med föräldrarna om att barnet/barnen inte ska 
vara närvarande vid datumet för avhysningen. Vid de avhysningar som genomförts har barnen 
inte varit närvarande.  
 
Hemlösheten har ofta en negativ inverkan på skolgången, fritidssysselsättning och sociala 
relationer. Det visar att det är av stor vikt att det vräkningsförebyggande arbetet fortsätter med 
fokus på målgruppen barnfamiljer. 
 
Övriga åtgärdsförslag riktade mot samtliga målområden 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar att ta fram en bostadsförsörjningsplan. En representant 
från Arbetslivsförvaltningen har varit delaktig i det arbetet. Bostadsbristen är stor i Borås och det 
kan därför vara svårt att hitta bostad trots att personen har egen försörjning. Även om en person 
har försörjningsstöd så är hyrorna många gånger så höga att försörjningsstödet inte räcker till. 
Arbetsgruppen har diskuterat rimliga hyror och krav på hyrestak, vilket är en modell som prövas i 
Göteborgs Stad, där bostadsrätter har fått finansiera billigare hyror. 
 
Enligt representanter inom sociala klustret har samverkan kring olika insatser inklusive 
placeringar av brukare ökat. I ärenden där brukare har komplex problematik sker diskussioner 
och samverkan kring vilken insats/placering som är mest lämpad och i flera fall hjälps man åt 
utifrån en samlad kompetens. Några placeringar samfinansieras.  
Individ- och familjeomsorgsnämnden har inom ramen för samarbetsuppdraget för de sociala 
boendefrågorna upprättat ett förslag på ansvarsfördelning och process kopplat till sociala 
bostäder. Arbetet att ta fram förslaget pågick under 2018. Representanter från förvaltningarna 
inom det sociala klustret samt de kommunala bostadsbolagen har medverkat i arbetet.  
Underlaget ledde till förändring i reglementena så att Arbetslivsnämnden får ansvaret för 
bostadsanskaffning och Individ-och familjeomsorgsnämnden får ansvaret för att utreda, pröva 
och fatta beslut rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt. Individ- och 
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Underlaget ledde till förändring i reglementena så att Arbetslivsnämnden får ansvaret för 
bostadsanskaffning och Individ-och familjeomsorgsnämnden får ansvaret för att utreda, pröva 
och fatta beslut rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt. Individ- och 
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familjeomsorgsnämnden kommer fortsatt att utföra boendesociala stödinsatser i operativt 
samarbete med hyresvärdar och det sociala klustret. Arbetslivsnämnden hanterar även 
fortsättningsvis boendeinsatser för relationsvåldsenhetens målgrupp.    
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2019-09-26, beslutades att: 

 I Individ-och familjeomsorgsnämnden reglemente under § 2 stryks ”Det inkluderar 
ansvaret för bostadsanskaffning” och istället läggs ”Det inkluderar bistånd vad gäller 
sociala bostäder enligt socialtjänstlagen till”.  

 
 I Arbetslivsnämnden reglemente under § 2 läggs ”Ansvaret för bostadsanskaffning för 

sociala bostäder” till. 
 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en uppföljning kring hur 
arbetet med sociala bostäder bedrivits till Kommunfullmäktige i oktober 2020.               

 
Arbetet att genomföra förändringar utifrån beslutet har påbörjats. Styrgrupp har utsetts och 
arbetsgrupp tillsatts för översyn av processen samt för att tydliggöra gränsdragningar mellan 
förvaltningarnas ansvarsområden. Samverkansformer behöver tydliggöras och nya rutiner 
behöver upprättas och befintliga rutiner revideras utifrån nya arbetssätt i processen.  
 
Beslutet innebär att det blir en väg in både för brukare och hyresvärdar/bostadsbolag när det 
gäller bostadsanskaffning, vilket i sin tur innebär att förvaltningarna får en mer övergripande bild 
av helheten inom respektive ansvarsområde. Målgruppen för insatsen socialt 
kontrakt/boendesocial insats med andrahandskontrakt är de grupper som har speciella 
svårigheter att på egen hand skaffa eller behålla en bostad samtidigt som de tillhör en socialt 
utsatt grupp med behov av insatser från socialtjänsten. Förväntade vinster av förändringen är att 
personer som tidigare haft problematik inom flera områden nu kommer att ha en väg in vid 
förfrågan/ansökan om stöd och hjälp med sin boendesituation.  
 
Nytt program för hemlöshet i Borås Stad 
Program för hemlöshet i Borås Stad gäller till och med år 2020. Därför kommer arbetet att 
upprätta ett nytt program för hemlöshet i Borås Stad att genomföras. Eftersom personer med 
hemlöshetsproblematik finns inom socialtjänstens alla verksamheter kommer ges förutsättningar 
för övriga berörda förvaltningar att i samverkan delta i upprättandet av ett nytt program mot 
hemlöshet. 
 
Hemlöshetskartläggningen har utifrån nuvarande program mot hemlöshet genomförts varje år 
med mätvecka under vecka 36. Det finns stora svårigheter att sammanställa och analysera 
resultatet av kartläggningen samt föreslå förbättringsåtgärder och genomföra dem för att sedan 
kunna utläsa effekten av dem i nästa års kartläggning. Förbättringar tar tid att genomföra och det 
är ett långsiktigt arbete att minska hemlösheten. Därför kommer ett av förslagen i program mot 
hemlöshet vara att genomföra hemlöshetskartläggningen vartannat år och att den då 
synkroniseras med tidpunkten då Socialstyrelsen gör den nationella kartläggningen, det vill säga i 
april månad.    
 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  14 maj 2020

B 1570

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
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Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01083 1.2.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av Strategi Bildningsstaden Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Bildningsstaden Borås fastställs att gälla till och med 2023. 

Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.            

Ärendet i sin helhet 
Strategin Bildningsstaden Borås fastställdes av Kommunfullmäktige den 25 
februari 2016 och gäller till och med 2019. Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar 
för revidering och framtagande av förslag till Kommunfullmäktige. Förslaget 
behandlades i respektive nämnd i december 2019 och därefter översändes 
reviderat förslag till Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. 

Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen har i samverkan tagit fram ett reviderat förslag 
till styrdokument Strategi Bildningsstaden. 

Syftet med Strategi Bildningsstaden är att fortsätta förbättringsarbetet med att 
göra en bra förskola och skola bättre och Borås till en framgångsrik 
bildningsstad.  

I översynen har strategin setts över för att harmonisera med Borås Stads 
nuvarande utbildningsorganisation och övriga gemensamma strategier. Strategin 
fokuserar på bildning och lärande samt tre strategiska områden som har 
prioriterats för samverkan. Dessa tre områden är tillitsbaserad styrning, social 
hållbarhet och övergångar och samverkan. 

   

Beslutsunderlag 
1. Bildningsstaden Borås - strategi 
2. Grundskolenämndens beslut om revidering av Strategi Bildningsstaden. 
3. Förskolenämndens beslut om revidering av Strategi Bildningsstaden 
4. Revidering av styrdokumentet Strategi Bildningsstaden Borås från Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden  
 

Nr 44
Revidering av Strategi Bildningsstaden Borås
2020-02-17 Dnr KS 2019-01083 1.2.2.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

 

Anna Svalander 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Borås Stad 
Kommunstyrelsen 

2020-02-17 
KU3. Revidering av Strategi Bildningsstaden Borås 

PPrroottookkoollllssaanntteecckknniinngg  

Sverigedemokraterna anser att det visionära innehållet i strategin är positivt och har inga synpunkter 
kring viljeinriktningen. Vi noterar dock att Borås Stad har flertalet strategier, visioner och 
budgetdokument som både överlappar varandras innehåll, men även byråkratiserar stadens fortsatta 
arbete. Innehållet i dessa strategier är även i många fall redan idag lagreglerade, varvid det saknas 
skäl till att upprätta särskilda kommunala dokument som återger gällande lagutrymme. 

Vi uppmanar samtliga partier att inför framtiden tydliggöra samt omorganisera gällande utbud för 
att underlätta för stadens invånare och anställda kring Borås Stads vision och fortsatt arbete. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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2 Borås Stad  |   Strategi – Bildningsstaden Borås

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 20 februari 2020
För revidering ansvarar: Förskolenämnden, Grundskolenämden, Gymna-
sie- och vuxenutbildningsnämnden i samverkan
Dokumentet gäller för: Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gym-
nasie- och vuxenutbildnignsnämnden
Dnr: KS 2019-01083
Dokumentet gäller till och med: 2023

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Borås Stad  | Strategi – Bildningsstaden Borås           3

Bildningsstaden Borås
I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Med denna 
strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet med att göra en bra förskola och skola bättre 
och Borås till en framgångsrik bildningsstad.

Bildning och lärande
Förskolans och skolans demokratiuppdrag omfattar både kunskap och bildning. God hälsa 
och trygghet är grunden för att barn och elever ska lyckas. Förskolans och skolans uppdrag 
är att skapa en god lärmiljö som bygger på barns och elevers delaktighet och inflytande.

Bildningsprojektet är ett humanistiskt projekt. Genom bildningen skapar vi inte bara 
en rikare inre värld för oss själva, vi skapar även en bättre värld utanför oss själva. I ett 
mångkulturellt samhälle är bildning bryggan till kultur-överskridande förståelse. I en 
demokrati är bildning det bästa skyddet mot främlingsfientlighet och intolerans.

Människor lär sig olika saker på många olika sätt under sitt liv. Det finns därför många 
sätt att vara bildad på. Det viktiga är processen att lära där alla barn och elever ska ha 
möjlighet att växa i sitt lärande.

Utbildning ska förbereda för nästa steg, framtida studier och yrkesliv samt ett aktivt 
deltagande i samhället. Det innebär att förskolan och skolan måste arbeta med bildning 
och kunskapsutveckling i bred bemärkelse. Det handlar om att ge förutsättningar för 
att söka kunskap, kritiskt ifrågasätta och utveckla förmåga att samarbeta med andra för 
gemensamma mål. Det handlar också om rättigheten att, utifrån sina förutsättningar, få 
växa som människa och utveckla en mångfald av kompetenser.

Vägen till ett gott lärande går genom mötet mellan barnet/eleven och den som undervisar. 
Kompetenta och skickliga lärare, som vet att barnet och eleven vill och kan lära sig, är 
den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång. Läraren ansvarar för att undervisningen 
vidgar och ger nya perspektiv till barnets och elevens föreställningsvärld. Läraren ska ha 
höga förväntningar på och utmana varje barns och elevs lärande. Läraren måste därför 
kontinuerligt reflektera över lärandeprocessen tillsammans med kollegor. Detta ger läraren 
ett stöd i sitt viktiga uppdrag och ställer krav på utveckling i lärarprofessionen. 

Ett gott lärande, där elevens lärande är i fokus, förutsätter en organisation som präglas av 
ett professionellt och tillitsfullt klimat på alla nivåer i Borås Stad. 

Barn och elever kommer att ställas inför frågor som det inte finns svar på idag. Läraren har 
ansvar för att varje barn och elev ges verktyg att utveckla kunskap och att kunna hantera 
nya utmaningar. Undervisningen utgår från en formativ grund och barn och elever ska 
vara aktiva i sin egen lärandeprocess och använda sina resurser för att utveckla fördjupade 
kunskaper och förmågor. 
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2 Borås Stad  |   Strategi – Bildningsstaden Borås

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 20 februari 2020
För revidering ansvarar: Förskolenämnden, Grundskolenämden, Gymna-
sie- och vuxenutbildningsnämnden i samverkan
Dokumentet gäller för: Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gym-
nasie- och vuxenutbildnignsnämnden
Dnr: KS 2019-01083
Dokumentet gäller till och med: 2023

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Borås Stad  | Strategi – Bildningsstaden Borås           3

Bildningsstaden Borås
I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Med denna 
strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet med att göra en bra förskola och skola bättre 
och Borås till en framgångsrik bildningsstad.

Bildning och lärande
Förskolans och skolans demokratiuppdrag omfattar både kunskap och bildning. God hälsa 
och trygghet är grunden för att barn och elever ska lyckas. Förskolans och skolans uppdrag 
är att skapa en god lärmiljö som bygger på barns och elevers delaktighet och inflytande.

Bildningsprojektet är ett humanistiskt projekt. Genom bildningen skapar vi inte bara 
en rikare inre värld för oss själva, vi skapar även en bättre värld utanför oss själva. I ett 
mångkulturellt samhälle är bildning bryggan till kultur-överskridande förståelse. I en 
demokrati är bildning det bästa skyddet mot främlingsfientlighet och intolerans.

Människor lär sig olika saker på många olika sätt under sitt liv. Det finns därför många 
sätt att vara bildad på. Det viktiga är processen att lära där alla barn och elever ska ha 
möjlighet att växa i sitt lärande.

Utbildning ska förbereda för nästa steg, framtida studier och yrkesliv samt ett aktivt 
deltagande i samhället. Det innebär att förskolan och skolan måste arbeta med bildning 
och kunskapsutveckling i bred bemärkelse. Det handlar om att ge förutsättningar för 
att söka kunskap, kritiskt ifrågasätta och utveckla förmåga att samarbeta med andra för 
gemensamma mål. Det handlar också om rättigheten att, utifrån sina förutsättningar, få 
växa som människa och utveckla en mångfald av kompetenser.

Vägen till ett gott lärande går genom mötet mellan barnet/eleven och den som undervisar. 
Kompetenta och skickliga lärare, som vet att barnet och eleven vill och kan lära sig, är 
den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång. Läraren ansvarar för att undervisningen 
vidgar och ger nya perspektiv till barnets och elevens föreställningsvärld. Läraren ska ha 
höga förväntningar på och utmana varje barns och elevs lärande. Läraren måste därför 
kontinuerligt reflektera över lärandeprocessen tillsammans med kollegor. Detta ger läraren 
ett stöd i sitt viktiga uppdrag och ställer krav på utveckling i lärarprofessionen. 

Ett gott lärande, där elevens lärande är i fokus, förutsätter en organisation som präglas av 
ett professionellt och tillitsfullt klimat på alla nivåer i Borås Stad. 

Barn och elever kommer att ställas inför frågor som det inte finns svar på idag. Läraren har 
ansvar för att varje barn och elev ges verktyg att utveckla kunskap och att kunna hantera 
nya utmaningar. Undervisningen utgår från en formativ grund och barn och elever ska 
vara aktiva i sin egen lärandeprocess och använda sina resurser för att utveckla fördjupade 
kunskaper och förmågor. 
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Strategiska områden
Tre prioriterade områden har identifierats för samverkan mellan förskola och skola. 
Respektive verksamhets grunduppdrag styrs av egna styrdokument.

Tillitsbaserad styrning
Den politiska nivån har det yttersta ansvaret för resultaten i skolväsendet och ska ha 
en aktiv dialog om verksamhetens mål och utveckling. Det är viktigt med en tydlig 
rollfördelning och tillit mellan alla nivåer i styrningen. 

Ett systematiskt kvalitetsarbete som bygger på tillit omfattar i sin helhet hur vi utövar 
styrning och ledning, hur vi genomför vår undervisning, följer upp våra resultat, hur vi 
analyserar och planerar för åtgärder dvs. hur vi arbetar systematiskt för att nå bästa resultat. 
Kvalitetsarbetet bygger på skapandet av normer, rutiner och processer som ytterst leder 
till att vi tillsammans kan säkra kvaliteten i vår verksamhet.

För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för

• rektorer att organisera för och leda lärande och utveckling

• att rekrytera, utveckla och behålla kompetent personal

• ett tillitsbaserat kvalitetsarbete.

Social hållbarhet
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever 
ett gott liv med god fysisk och psykisk hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Tidiga och 
kompensatoriska insatser är grundläggande för allas lika möjlighet till ett gott lärande.

För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för

• att alla elever når gymnasiebehörighet och fullföljer sina gymnasiestudier med en 
gymnasieexamen

• samverkan för att stärka främjande och förebyggande insatser.

Övergångar och samverkan
Barns och elevers livslånga lärande förutsätter att alla som verkar i skolväsendet samarbetar 
kring barns och elevers lärande och utveckling.

För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för

• att säkra kontinuitet och samverkan kring övergångar inom och mellan skolformer.

Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se
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Strategiska områden
Tre prioriterade områden har identifierats för samverkan mellan förskola och skola. 
Respektive verksamhets grunduppdrag styrs av egna styrdokument.

Tillitsbaserad styrning
Den politiska nivån har det yttersta ansvaret för resultaten i skolväsendet och ska ha 
en aktiv dialog om verksamhetens mål och utveckling. Det är viktigt med en tydlig 
rollfördelning och tillit mellan alla nivåer i styrningen. 

Ett systematiskt kvalitetsarbete som bygger på tillit omfattar i sin helhet hur vi utövar 
styrning och ledning, hur vi genomför vår undervisning, följer upp våra resultat, hur vi 
analyserar och planerar för åtgärder dvs. hur vi arbetar systematiskt för att nå bästa resultat. 
Kvalitetsarbetet bygger på skapandet av normer, rutiner och processer som ytterst leder 
till att vi tillsammans kan säkra kvaliteten i vår verksamhet.

För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för

• rektorer att organisera för och leda lärande och utveckling

• att rekrytera, utveckla och behålla kompetent personal

• ett tillitsbaserat kvalitetsarbete.

Social hållbarhet
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever 
ett gott liv med god fysisk och psykisk hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Tidiga och 
kompensatoriska insatser är grundläggande för allas lika möjlighet till ett gott lärande.

För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för

• att alla elever når gymnasiebehörighet och fullföljer sina gymnasiestudier med en 
gymnasieexamen

• samverkan för att stärka främjande och förebyggande insatser.

Övergångar och samverkan
Barns och elevers livslånga lärande förutsätter att alla som verkar i skolväsendet samarbetar 
kring barns och elevers lärande och utveckling.

För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för

• att säkra kontinuitet och samverkan kring övergångar inom och mellan skolformer.

Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se
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Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-12-16 

Instans 
Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00116 3.5.4.0 
 

  

 

Revidering av Strategi Bildningsstaden  

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden godkänner revidering av Strategi Bildningsstaden.               

Sammanfattning 
Gällande styrdokument Strategi Bildningsstaden gäller till och med 2019. 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ansvarar för revidering och framtagande av nytt 
förslag till Kommunfullmäktige.  

Strategin har setts över och ett förslag har arbetats fram.               

Ärendet i sin helhet 
Gällande styrdokument Strategi Bildningsstaden fastställdes av 
Kommunfullmäktige den 25 februari 2016 och gäller till och med 2019. 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ansvarar för revidering och framtagande av förslag 
till Kommunfullmäktige. Förslaget behandlas i respektive nämnd i december 
2019 och därefter översänds reviderat förslag till Kommunstyrelsen för slutligt 
beslut i Kommunfullmäktige. 

Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen har i samverkan tagit fram ett reviderat förslag 
till styrdokument Strategi Bildningsstaden. 

Syftet med Strategi Bildningsstaden är att fortsätta förbättringsarbetet med att 
göra en bra förskola och skola bättre och Borås till en framgångsrik 
bildningsstad.  

I översynen har strategin setts över för att harmonisera med Borås Stads 
nuvarande utbildningsorganisation och övriga gemensamma strategier. Strategin 
fokuserar på bildning och lärande samt tre strategiska områden som har 
prioriterats för samverkan. Dessa tre områden är tillitsbaserad styrning, social 
hållbarhet och övergångar och samverkan. 

Beslutsunderlag 
1. Bildningsstaden Borås, gäller t.o.m. 2019. 

2. Bildningsstaden Borås, reviderat förslag.                                  



kommunfullmäktiges handlingar  |  14 maj 2020

 B 1579

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Samverkan 
FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 
 

 

Per Carlsson (S) 
Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 
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Bildningsstaden Borås 

I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Med 
denna strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet med att göra en bra förskola 
och skola bättre och Borås till en framgångsrik bildningsstad. 

Bildning och lärande 

Förskolans och skolans demokratiuppdrag omfattar både kunskap och bildning. 
God hälsa och trygghet är grunden för att barn och elever ska lyckas. 
Förskolans och skolans uppdrag är att skapa en god lärmiljö som bygger på 
barns och elevers delaktighet och inflytande. 

Bildningsprojektet är ett humanistiskt projekt. Genom bildningen skapar vi inte 
bara en rikare inre värld för oss själva, vi skapar även en bättre värld utanför oss 
själva. I ett mångkulturellt samhälle är bildning bryggan till kulturöverskridande 
förståelse. I en demokrati är bildning det bästa skyddet mot främlingsfientlighet 
och intolerans. 

Människor lär sig olika saker på många olika sätt under sitt liv. Det finns därför 
många sätt att vara bildad på. Det viktiga är processen att lära där alla barn och 
elever ska ha möjlighet att växa i sitt lärande. 

Utbildning ska förbereda för nästa steg, framtida studier och yrkesliv samt ett 
aktivt deltagande i samhället. Det innebär att förskolan och skolan måste arbeta 
med bildning och kunskapsutveckling i bred bemärkelse. Det handlar om att ge 
förutsättningar för att söka kunskap, kritiskt ifrågasätta och utveckla förmåga 
att samarbeta med andra för gemensamma mål. Det handlar också om 
rättigheten att, utifrån sina förutsättningar, få växa som människa och utveckla 
en mångfald av kompetenser. 

Vägen till ett gott lärande går genom mötet mellan barnet/eleven och den som 
undervisar. Kompetenta och skickliga lärare, som vet att barnet och eleven vill 
och kan lära sig, är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång. Läraren 
ansvarar för att undervisningen vidgar och ger nya perspektiv till barnets och 
elevens föreställningsvärld. Läraren ska ha höga förväntningar på och utmana 
varje barns och elevs lärande. Läraren måste därför kontinuerligt reflektera över 
lärandeprocessen tillsammans med kollegor. Detta ger läraren ett stöd i sitt 
viktiga uppdrag och ställer krav på utveckling i lärarprofessionen.  
 
Ett gott lärande, där elevens lärande är i fokus, förutsätter en organisation som 
präglas av ett professionellt och tillitsfullt klimat på alla nivåer i Borås Stad.  
 
Barn och elever kommer att ställas inför frågor som det inte finns svar på idag. 
Läraren har ansvar för att varje barn och elev ges verktyg att utveckla kunskap 

 

 

och att kunna hantera nya utmaningar. Undervisningen utgår från en formativ 
grund och barn och elever ska vara aktiva i sin egen lärandeprocess och använda 
sina resurser för att utveckla fördjupade kunskaper och förmågor.  
 
Strategiska områden 
Tre prioriterade områden har identifierats för samverkan mellan förskola och 
skola. Respektive verksamhets grunduppdrag styrs av egna styrdokument. 
 
Tillitsbaserad styrning 
Den politiska nivån har det yttersta ansvaret för resultaten i skolväsendet och 
ska ha en aktiv dialog om verksamhetens mål och utveckling. Det är viktigt med 
en tydlig rollfördelning och tillit mellan alla nivåer i styrningen.  
 
Ett systematiskt kvalitetsarbete som bygger på tillit omfattar i sin helhet hur vi 
utövar styrning och ledning, hur vi genomför vår undervisning, följer upp våra 
resultat, hur vi analyserar och planerar för åtgärder dvs. hur vi arbetar 
systematiskt för att nå bästa resultat. Kvalitetsarbetet bygger på skapandet av 
normer, rutiner och processer som ytterst leder till att vi tillsammans kan säkra 
kvaliteten i vår verksamhet. 
 
För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- rektorer att organisera för och leda lärande och utveckling 
- att rekrytera, utveckla och behålla kompetent personal 
- ett tillitsbaserat kvalitetsarbete. 

 
Social hållbarhet 
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jämställt samhälle där människor 
lever ett gott liv med god fysisk och psykisk hälsa, utan orättfärdiga skillnader. 
Tidiga och kompensatoriska insatser är grundläggande för allas lika möjlighet 
till ett gott lärande. 
 
För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- att alla elever når gymnasiebehörighet och fullföljer sina 
gymnasiestudier med en gymnasieexamen 

- samverkan för att stärka främjande och förebyggande insatser. 
 
Övergångar och samverkan 
Barns och elevers livslånga lärande förutsätter att alla som verkar i skolväsendet 
samarbetar kring barns och elevers lärande och utveckling. 
 
För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- att säkra kontinuitet och samverkan kring övergångar inom och mellan 
skolformer. 
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Bildningsstaden Borås 

I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Med 
denna strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet med att göra en bra förskola 
och skola bättre och Borås till en framgångsrik bildningsstad. 

Bildning och lärande 

Förskolans och skolans demokratiuppdrag omfattar både kunskap och bildning. 
God hälsa och trygghet är grunden för att barn och elever ska lyckas. 
Förskolans och skolans uppdrag är att skapa en god lärmiljö som bygger på 
barns och elevers delaktighet och inflytande. 

Bildningsprojektet är ett humanistiskt projekt. Genom bildningen skapar vi inte 
bara en rikare inre värld för oss själva, vi skapar även en bättre värld utanför oss 
själva. I ett mångkulturellt samhälle är bildning bryggan till kulturöverskridande 
förståelse. I en demokrati är bildning det bästa skyddet mot främlingsfientlighet 
och intolerans. 

Människor lär sig olika saker på många olika sätt under sitt liv. Det finns därför 
många sätt att vara bildad på. Det viktiga är processen att lära där alla barn och 
elever ska ha möjlighet att växa i sitt lärande. 

Utbildning ska förbereda för nästa steg, framtida studier och yrkesliv samt ett 
aktivt deltagande i samhället. Det innebär att förskolan och skolan måste arbeta 
med bildning och kunskapsutveckling i bred bemärkelse. Det handlar om att ge 
förutsättningar för att söka kunskap, kritiskt ifrågasätta och utveckla förmåga 
att samarbeta med andra för gemensamma mål. Det handlar också om 
rättigheten att, utifrån sina förutsättningar, få växa som människa och utveckla 
en mångfald av kompetenser. 

Vägen till ett gott lärande går genom mötet mellan barnet/eleven och den som 
undervisar. Kompetenta och skickliga lärare, som vet att barnet och eleven vill 
och kan lära sig, är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång. Läraren 
ansvarar för att undervisningen vidgar och ger nya perspektiv till barnets och 
elevens föreställningsvärld. Läraren ska ha höga förväntningar på och utmana 
varje barns och elevs lärande. Läraren måste därför kontinuerligt reflektera över 
lärandeprocessen tillsammans med kollegor. Detta ger läraren ett stöd i sitt 
viktiga uppdrag och ställer krav på utveckling i lärarprofessionen.  
 
Ett gott lärande, där elevens lärande är i fokus, förutsätter en organisation som 
präglas av ett professionellt och tillitsfullt klimat på alla nivåer i Borås Stad.  
 
Barn och elever kommer att ställas inför frågor som det inte finns svar på idag. 
Läraren har ansvar för att varje barn och elev ges verktyg att utveckla kunskap 

 

 

och att kunna hantera nya utmaningar. Undervisningen utgår från en formativ 
grund och barn och elever ska vara aktiva i sin egen lärandeprocess och använda 
sina resurser för att utveckla fördjupade kunskaper och förmågor.  
 
Strategiska områden 
Tre prioriterade områden har identifierats för samverkan mellan förskola och 
skola. Respektive verksamhets grunduppdrag styrs av egna styrdokument. 
 
Tillitsbaserad styrning 
Den politiska nivån har det yttersta ansvaret för resultaten i skolväsendet och 
ska ha en aktiv dialog om verksamhetens mål och utveckling. Det är viktigt med 
en tydlig rollfördelning och tillit mellan alla nivåer i styrningen.  
 
Ett systematiskt kvalitetsarbete som bygger på tillit omfattar i sin helhet hur vi 
utövar styrning och ledning, hur vi genomför vår undervisning, följer upp våra 
resultat, hur vi analyserar och planerar för åtgärder dvs. hur vi arbetar 
systematiskt för att nå bästa resultat. Kvalitetsarbetet bygger på skapandet av 
normer, rutiner och processer som ytterst leder till att vi tillsammans kan säkra 
kvaliteten i vår verksamhet. 
 
För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- rektorer att organisera för och leda lärande och utveckling 
- att rekrytera, utveckla och behålla kompetent personal 
- ett tillitsbaserat kvalitetsarbete. 

 
Social hållbarhet 
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jämställt samhälle där människor 
lever ett gott liv med god fysisk och psykisk hälsa, utan orättfärdiga skillnader. 
Tidiga och kompensatoriska insatser är grundläggande för allas lika möjlighet 
till ett gott lärande. 
 
För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- att alla elever når gymnasiebehörighet och fullföljer sina 
gymnasiestudier med en gymnasieexamen 

- samverkan för att stärka främjande och förebyggande insatser. 
 
Övergångar och samverkan 
Barns och elevers livslånga lärande förutsätter att alla som verkar i skolväsendet 
samarbetar kring barns och elevers lärande och utveckling. 
 
För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- att säkra kontinuitet och samverkan kring övergångar inom och mellan 
skolformer. 
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Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Datum 
2019-12-12 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00133 3.5.2.0 
 

  

 

Revidering av Strategi Bildningsstaden 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner revidering av Strategi Bildningsstaden.        

Sammanfattning 
Gällande styrdokument Strategi Bildningsstaden gäller till och med 2019. 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ansvarar för revidering och framtagande av nytt 
förslag till Kommunfullmäktige.  

Strategin har setts över och ett förslag har arbetats fram.            

Ärendet i sin helhet  
Gällande styrdokument Strategi Bildningsstaden fastställdes av 
Kommunfullmäktige den 25 februari 2016 och gäller till och med 2019. 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ansvarar för revidering och framtagande av förslag 
till Kommunfullmäktige. Förslaget behandlas i respektive nämnd i december 
2019 och därefter översänds reviderat förslag till Kommunstyrelsen för slutligt 
beslut i Kommunfullmäktige. 

Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen har i samverkan tagit fram ett reviderat förslag 
till styrdokument Strategi Bildningsstaden. 

Syftet med Strategi Bildningsstaden är att fortsätta förbättringsarbetet med att 
göra en bra förskola och skola bättre och Borås till en framgångsrik 
bildningsstad.  

I översynen har strategin setts över för att harmonisera med Borås Stads 
nuvarande utbildningsorganisation och övriga gemensamma strategier. Strategin 
fokuserar på bildning och lärande samt tre strategiska områden som har 
prioriterats för samverkan. Dessa tre områden är tillitsbaserad styrning, social 
hållbarhet och övergångar och samverkan. 

Beslutsunderlag 
1. Bildningsstaden Borås, gäller t.o.m. 2019 
2. Bildningsstaden Borås, reviderat förslag                                

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 3 december 2019. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

Andreas Ekström 
Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 
Förvaltningschef 
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Förskolenämnden 
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Datum 
2019-12-12 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00133 3.5.2.0 
 

  

 

Revidering av Strategi Bildningsstaden 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner revidering av Strategi Bildningsstaden.        

Sammanfattning 
Gällande styrdokument Strategi Bildningsstaden gäller till och med 2019. 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ansvarar för revidering och framtagande av nytt 
förslag till Kommunfullmäktige.  

Strategin har setts över och ett förslag har arbetats fram.            

Ärendet i sin helhet  
Gällande styrdokument Strategi Bildningsstaden fastställdes av 
Kommunfullmäktige den 25 februari 2016 och gäller till och med 2019. 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ansvarar för revidering och framtagande av förslag 
till Kommunfullmäktige. Förslaget behandlas i respektive nämnd i december 
2019 och därefter översänds reviderat förslag till Kommunstyrelsen för slutligt 
beslut i Kommunfullmäktige. 

Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen har i samverkan tagit fram ett reviderat förslag 
till styrdokument Strategi Bildningsstaden. 

Syftet med Strategi Bildningsstaden är att fortsätta förbättringsarbetet med att 
göra en bra förskola och skola bättre och Borås till en framgångsrik 
bildningsstad.  

I översynen har strategin setts över för att harmonisera med Borås Stads 
nuvarande utbildningsorganisation och övriga gemensamma strategier. Strategin 
fokuserar på bildning och lärande samt tre strategiska områden som har 
prioriterats för samverkan. Dessa tre områden är tillitsbaserad styrning, social 
hållbarhet och övergångar och samverkan. 

Beslutsunderlag 
1. Bildningsstaden Borås, gäller t.o.m. 2019 
2. Bildningsstaden Borås, reviderat förslag                                

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 3 december 2019. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

Andreas Ekström 
Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 
Förvaltningschef 
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Sida 
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Sammanträdesdatum 
2019-12-10 

 
 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 222 Dnr GVUN 2019-00145 1.1.3.1 

Revidering av styrdokumentet Strategi Bildningsstaden 
Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner revidering av Strategi 
Bildningsstaden.        

Sammanfattning av ärendet 
Styrdokument Strategi Bildningsstaden gäller till och med 2019. Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för 
revidering och framtagande av nytt förslag till Kommunfullmäktige.  

Strategin har setts över och ett förslag har arbetats fram.                         

Beslutsunderlag 
1. Strategi Bildningsstaden Borås, gäller t.o.m. 2019 
2. Strategi Bildningsstaden Borås, reviderat förslag                  

 

 

 

 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 
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E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00145 1.1.3.1 
 

  

 

Revidering av styrdokumentet Strategi Bildningsstaden 
Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner revidering av Strategi 
Bildningsstaden.        

Sammanfattning 
Styrdokument Strategi Bildningsstaden gäller till och med 2019. Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för 
revidering och framtagande av nytt förslag till Kommunfullmäktige.  

Strategin har setts över och ett förslag har arbetats fram.                         

Ärendet i sin helhet 
Styrdokument Strategi Bildningsstaden fastställdes av Kommunfullmäktige den 25 
februari 2016 och gäller till och med 2019. Förskolenämnden, Grundskolenämnden 
och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för revidering och 
framtagande av förslag till Kommunfullmäktige. Förslaget behandlas i respektive 
nämnd i december 2019 och därefter översänds reviderat förslag till 
Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. 

Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen har i samverkan tagit fram ett reviderat förslag till 
styrdokument Strategi Bildningsstaden. 

Syftet med Strategi Bildningsstaden är att fortsätta förbättringsarbetet med att göra 
en bra förskola och skola bättre och Borås till en framgångsrik bildningsstad.  

I översynen har strategin setts över för att harmonisera med Borås Stads nuvarande 
utbildningsorganisation och övriga gemensamma strategier. Strategin fokuserar på 
bildning och lärande samt tre strategiska områden som har prioriterats för 
samverkan. Dessa tre områden är tillitsbaserad styrning, social hållbarhet och 
övergångar och samverkan. 

Beslutsunderlag 
1. Strategi Bildningsstaden Borås, gäller t.o.m. 2019 
2. Strategi Bildningsstaden Borås, reviderat förslag                                
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Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00145 1.1.3.1 
 

  

 

Revidering av styrdokumentet Strategi Bildningsstaden 
Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner revidering av Strategi 
Bildningsstaden.        

Sammanfattning 
Styrdokument Strategi Bildningsstaden gäller till och med 2019. Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för 
revidering och framtagande av nytt förslag till Kommunfullmäktige.  

Strategin har setts över och ett förslag har arbetats fram.                         

Ärendet i sin helhet 
Styrdokument Strategi Bildningsstaden fastställdes av Kommunfullmäktige den 25 
februari 2016 och gäller till och med 2019. Förskolenämnden, Grundskolenämnden 
och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för revidering och 
framtagande av förslag till Kommunfullmäktige. Förslaget behandlas i respektive 
nämnd i december 2019 och därefter översänds reviderat förslag till 
Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. 

Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen har i samverkan tagit fram ett reviderat förslag till 
styrdokument Strategi Bildningsstaden. 

Syftet med Strategi Bildningsstaden är att fortsätta förbättringsarbetet med att göra 
en bra förskola och skola bättre och Borås till en framgångsrik bildningsstad.  

I översynen har strategin setts över för att harmonisera med Borås Stads nuvarande 
utbildningsorganisation och övriga gemensamma strategier. Strategin fokuserar på 
bildning och lärande samt tre strategiska områden som har prioriterats för 
samverkan. Dessa tre områden är tillitsbaserad styrning, social hållbarhet och 
övergångar och samverkan. 

Beslutsunderlag 
1. Strategi Bildningsstaden Borås, gäller t.o.m. 2019 
2. Strategi Bildningsstaden Borås, reviderat förslag                                
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Samverkan 
FSG 2019-12-04 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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Bildningsstaden Borås 

I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Med 
denna strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet med att göra en bra förskola 
och skola bättre och Borås till en framgångsrik bildningsstad. 

Bildning och lärande 

Förskolans och skolans demokratiuppdrag omfattar både kunskap och bildning. 
God hälsa och trygghet är grunden för att barn och elever ska lyckas. 
Förskolans och skolans uppdrag är att skapa en god lärmiljö som bygger på 
barns och elevers delaktighet och inflytande. 

Bildningsprojektet är ett humanistiskt projekt. Genom bildningen skapar vi inte 
bara en rikare inre värld för oss själva, vi skapar även en bättre värld utanför oss 
själva. I ett mångkulturellt samhälle är bildning bryggan till kulturöverskridande 
förståelse. I en demokrati är bildning det bästa skyddet mot främlingsfientlighet 
och intolerans. 

Människor lär sig olika saker på många olika sätt under sitt liv. Det finns därför 
många sätt att vara bildad på. Det viktiga är processen att lära där alla barn och 
elever ska ha möjlighet att växa i sitt lärande. 

Utbildning ska förbereda för nästa steg, framtida studier och yrkesliv samt ett 
aktivt deltagande i samhället. Det innebär att förskolan och skolan måste arbeta 
med bildning och kunskapsutveckling i bred bemärkelse. Det handlar om att ge 
förutsättningar för att söka kunskap, kritiskt ifrågasätta och utveckla förmåga 
att samarbeta med andra för gemensamma mål. Det handlar också om 
rättigheten att, utifrån sina förutsättningar, få växa som människa och utveckla 
en mångfald av kompetenser. 

Vägen till ett gott lärande går genom mötet mellan barnet/eleven och den som 
undervisar. Kompetenta och skickliga lärare, som vet att barnet och eleven vill 
och kan lära sig, är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång. Läraren 
ansvarar för att undervisningen vidgar och ger nya perspektiv till barnets och 
elevens föreställningsvärld. Läraren ska ha höga förväntningar på och utmana 
varje barns och elevs lärande. Läraren måste därför kontinuerligt reflektera över 
lärandeprocessen tillsammans med kollegor. Detta ger läraren ett stöd i sitt 
viktiga uppdrag och ställer krav på utveckling i lärarprofessionen.  
 
Ett gott lärande, där elevens lärande är i fokus, förutsätter en organisation som 
präglas av ett professionellt och tillitsfullt klimat på alla nivåer i Borås Stad.  
 
Barn och elever kommer att ställas inför frågor som det inte finns svar på idag. 
Läraren har ansvar för att varje barn och elev ges verktyg att utveckla kunskap 
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Bildningsstaden Borås 

I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Med 
denna strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet med att göra en bra förskola 
och skola bättre och Borås till en framgångsrik bildningsstad. 

Bildning och lärande 

Förskolans och skolans demokratiuppdrag omfattar både kunskap och bildning. 
God hälsa och trygghet är grunden för att barn och elever ska lyckas. 
Förskolans och skolans uppdrag är att skapa en god lärmiljö som bygger på 
barns och elevers delaktighet och inflytande. 

Bildningsprojektet är ett humanistiskt projekt. Genom bildningen skapar vi inte 
bara en rikare inre värld för oss själva, vi skapar även en bättre värld utanför oss 
själva. I ett mångkulturellt samhälle är bildning bryggan till kulturöverskridande 
förståelse. I en demokrati är bildning det bästa skyddet mot främlingsfientlighet 
och intolerans. 

Människor lär sig olika saker på många olika sätt under sitt liv. Det finns därför 
många sätt att vara bildad på. Det viktiga är processen att lära där alla barn och 
elever ska ha möjlighet att växa i sitt lärande. 

Utbildning ska förbereda för nästa steg, framtida studier och yrkesliv samt ett 
aktivt deltagande i samhället. Det innebär att förskolan och skolan måste arbeta 
med bildning och kunskapsutveckling i bred bemärkelse. Det handlar om att ge 
förutsättningar för att söka kunskap, kritiskt ifrågasätta och utveckla förmåga 
att samarbeta med andra för gemensamma mål. Det handlar också om 
rättigheten att, utifrån sina förutsättningar, få växa som människa och utveckla 
en mångfald av kompetenser. 

Vägen till ett gott lärande går genom mötet mellan barnet/eleven och den som 
undervisar. Kompetenta och skickliga lärare, som vet att barnet och eleven vill 
och kan lära sig, är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång. Läraren 
ansvarar för att undervisningen vidgar och ger nya perspektiv till barnets och 
elevens föreställningsvärld. Läraren ska ha höga förväntningar på och utmana 
varje barns och elevs lärande. Läraren måste därför kontinuerligt reflektera över 
lärandeprocessen tillsammans med kollegor. Detta ger läraren ett stöd i sitt 
viktiga uppdrag och ställer krav på utveckling i lärarprofessionen.  
 
Ett gott lärande, där elevens lärande är i fokus, förutsätter en organisation som 
präglas av ett professionellt och tillitsfullt klimat på alla nivåer i Borås Stad.  
 
Barn och elever kommer att ställas inför frågor som det inte finns svar på idag. 
Läraren har ansvar för att varje barn och elev ges verktyg att utveckla kunskap 
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och att kunna hantera nya utmaningar. Undervisningen utgår från en formativ 
grund och barn och elever ska vara aktiva i sin egen lärandeprocess och använda 
sina resurser för att utveckla fördjupade kunskaper och förmågor.  
 
Strategiska områden 
Tre prioriterade områden har identifierats för samverkan mellan förskola och 
skola. Respektive verksamhets grunduppdrag styrs av egna styrdokument. 
 
Tillitsbaserad styrning 
Den politiska nivån har det yttersta ansvaret för resultaten i skolväsendet och 
ska ha en aktiv dialog om verksamhetens mål och utveckling. Det är viktigt med 
en tydlig rollfördelning och tillit mellan alla nivåer i styrningen.  
 
Ett systematiskt kvalitetsarbete som bygger på tillit omfattar i sin helhet hur vi 
utövar styrning och ledning, hur vi genomför vår undervisning, följer upp våra 
resultat, hur vi analyserar och planerar för åtgärder dvs. hur vi arbetar 
systematiskt för att nå bästa resultat. Kvalitetsarbetet bygger på skapandet av 
normer, rutiner och processer som ytterst leder till att vi tillsammans kan säkra 
kvaliteten i vår verksamhet. 
 
För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- rektorer att organisera för och leda lärande och utveckling 
- att rekrytera, utveckla och behålla kompetent personal 
- ett tillitsbaserat kvalitetsarbete. 

 
Social hållbarhet 
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jämställt samhälle där människor 
lever ett gott liv med god fysisk och psykisk hälsa, utan orättfärdiga skillnader. 
Tidiga och kompensatoriska insatser är grundläggande för allas lika möjlighet 
till ett gott lärande. 
 
För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- att alla elever når gymnasiebehörighet och fullföljer sina 
gymnasiestudier med en gymnasieexamen 

- samverkan för att stärka främjande och förebyggande insatser. 
 
Övergångar och samverkan 
Barns och elevers livslånga lärande förutsätter att alla som verkar i skolväsendet 
samarbetar kring barns och elevers lärande och utveckling. 
 
För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- att säkra kontinuitet och samverkan kring övergångar inom och mellan 
skolformer. 
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 Kommunfullmäktige 

 

Regler för allmänhetens frågestund 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Regler för allmänhetens frågestund fastställs att gälla från 2020-03-19.            

Ärendet i sin helhet 
Ändringarna som är gjorda i Regler för allmänhetens frågestund är i huvudsak 
anpassningar till Kommunallagen (2017:725) som uppdaterades 2018-01-01 
samt uppdaterat språk. Andra förändringar som finns är att 
Kommunfullmäktige själva beslutar om tider för allmänhetens frågestund i 
samband med att sammanträdesdagar beslutas. Det gör att allmänhetens 
frågestund inte behöver behandlas i samband med behandlingen av 
årsredovisningen.          

Beslutsunderlag 
1. Regler för allmänhetens frågestund 
2. Regler för allmänhetens frågestund spårbart   
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 
   Kommunchef 
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och att kunna hantera nya utmaningar. Undervisningen utgår från en formativ 
grund och barn och elever ska vara aktiva i sin egen lärandeprocess och använda 
sina resurser för att utveckla fördjupade kunskaper och förmågor.  
 
Strategiska områden 
Tre prioriterade områden har identifierats för samverkan mellan förskola och 
skola. Respektive verksamhets grunduppdrag styrs av egna styrdokument. 
 
Tillitsbaserad styrning 
Den politiska nivån har det yttersta ansvaret för resultaten i skolväsendet och 
ska ha en aktiv dialog om verksamhetens mål och utveckling. Det är viktigt med 
en tydlig rollfördelning och tillit mellan alla nivåer i styrningen.  
 
Ett systematiskt kvalitetsarbete som bygger på tillit omfattar i sin helhet hur vi 
utövar styrning och ledning, hur vi genomför vår undervisning, följer upp våra 
resultat, hur vi analyserar och planerar för åtgärder dvs. hur vi arbetar 
systematiskt för att nå bästa resultat. Kvalitetsarbetet bygger på skapandet av 
normer, rutiner och processer som ytterst leder till att vi tillsammans kan säkra 
kvaliteten i vår verksamhet. 
 
För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- rektorer att organisera för och leda lärande och utveckling 
- att rekrytera, utveckla och behålla kompetent personal 
- ett tillitsbaserat kvalitetsarbete. 

 
Social hållbarhet 
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jämställt samhälle där människor 
lever ett gott liv med god fysisk och psykisk hälsa, utan orättfärdiga skillnader. 
Tidiga och kompensatoriska insatser är grundläggande för allas lika möjlighet 
till ett gott lärande. 
 
För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- att alla elever når gymnasiebehörighet och fullföljer sina 
gymnasiestudier med en gymnasieexamen 

- samverkan för att stärka främjande och förebyggande insatser. 
 
Övergångar och samverkan 
Barns och elevers livslånga lärande förutsätter att alla som verkar i skolväsendet 
samarbetar kring barns och elevers lärande och utveckling. 
 
För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- att säkra kontinuitet och samverkan kring övergångar inom och mellan 
skolformer. 
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Regler för allmänhetens frågestund fastställs att gälla från 2020-03-19.            

Ärendet i sin helhet 
Ändringarna som är gjorda i Regler för allmänhetens frågestund är i huvudsak 
anpassningar till Kommunallagen (2017:725) som uppdaterades 2018-01-01 
samt uppdaterat språk. Andra förändringar som finns är att 
Kommunfullmäktige själva beslutar om tider för allmänhetens frågestund i 
samband med att sammanträdesdagar beslutas. Det gör att allmänhetens 
frågestund inte behöver behandlas i samband med behandlingen av 
årsredovisningen.          

Beslutsunderlag 
1. Regler för allmänhetens frågestund 
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Regler för allmänhetens frågestund                                                                                                   
012:1  

Regler för allmänhetens frågestund 

Antagen av Kommunfullmäktige 2020-xx-xx 

Gäller fr o m 2020-xx-xx 

§ 1 
Frågestunden äger rum vid det sammanträde då Kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen för 
kommunen. Kommunfullmäktige beslutar vilka sammanträden som ska innehålla allmänhetens 
frågestund i samband av fastställande om sammanträdesdagar. Sammanträdet inleds med allmänhetens 
frågestund. Om antalet frågor motiverar det får frågestunden pågå som längst 1 timme. 

Förändring om vilka tillfällen allmänhetens frågestund kommer hållas. 

§ 2 
En fråga från allmänheten skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Frågan får ej vara av 
allmän karaktär utan skall behandla kommunalt förhållande som redovisas i kommunens 
årsredovisningsmaterial. Frågan bör kunna besvaras utan större utredning. Frågan skall lämnas in till 
kommunstyrelsens kansli senast kl 13.00 dagen före fullmäktiges sammanträde.  

Frågan skickas till ks.diarium@boras.se eller lämnas in till Kommunstyrelsens diarium per post senast 
kl. 13.00 dagen före det sammanträdet. Frågor bör lämnas in digitalt. 

Om frågeställaren så önskar kan han/hon hen personligen infinna sig vid sammanträdet och själv ställa 
sin fråga. I annat fall uppläses frågan av Kommunfullmäktiges ordförande. Ordföranden avgör efter 
samråd med vice ordförandena om en fråga får ställas. 

Här anges att en fråga ska vara undertecknad men ordet egenhändigt är raderad ur texten. Med 
undertecknad avses här ett teknikneutralt begrepp vilket innebär att handlingen kan vara undertecknad 
men faxad, skannad och därefter e-postats alternativt utgöras av ett dokument som försetts med e-
signatur.  
Redigering av stycket föreslås med hänsyn tagen till förändrad teknik. 
Han/hon ersätts med hen. 
 

§ 3 
Fråga får ställas till programansvarigt kommunalråd, ordförande i kommunal nämnd eller ordförande i 
styrelse för kommunalt företag bolag. Om det av frågan inte framgår till vilken den riktas, avgör 
fullmäktiges ordförande vem som har att besvara frågan. 

§ 4 
Såväl frågor som svar är tidsbegränsade; en fråga får inte vara mer omfattande än att den kan läsas upp 
på 2 minuter. Den som svarar disponerar 5 minuter. Frågeställaren har rätt till en (1) följdfråga (2 
minuter) med anledning av svaret och den som svarar får 2 minuter för att svara på denna. Debatt i 
fullmäktige får ej förekomma under frågestunden. 
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§ 5 
Frågor besvaras i den ordning de inkommit. Frågor som berör samma ämnesområde får behandlas vid 
samma tillfälle. Om frågor inte hinner behandlas eller om svar inte kan lämnas vid sammanträdet bör 
frågeställaren få skriftligt svar. 

§ 6 
Rubriken Allmänhetens frågestund intas i kallelse/kungörelse tillkännagivandet till det sammanträde 
med Kommunfullmäktige då årsredovisningen allmänhetens frågestund behandlas. Vidare skall 
allmänheten genom särskild annons informeras om möjligheten att lämna frågor samt att allmänhetens 
frågestund äger rum vid visst sammanträde. 
 
Ordet ”tillkännagivandet” överensstämmer med nya kommunallagen. Fullmäktiges sammanträden ska 
inte längre kungöras utan tillkännages. 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Regler för allmänhetens frågestund 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-XX-XX 
 
Gäller från och med: 2020-XX-XX 
 
§ 1 
Kommunfullmäktige beslutar vilka sammanträden som ska innehålla allmänhetens frågestund i 
samband av fastställande om sammanträdesdagar. Sammanträdet inleds med allmänhetens 
frågestund. Om antalet frågor motiverar det får frågestunden pågå som längst 1 timme. 
 
§ 2 
En fråga från allmänheten skall vara skriftlig och undertecknad. Frågan får ej vara av allmän 
karaktär utan skall behandla kommunalt förhållande. Frågan bör kunna besvaras utan större 
utredning.  
 
Frågan skickas till ks.diarium@boras.se eller lämnas in till Kommunstyrelsens diarium per post 
senast kl. 13.00 dagen före det sammanträdet. Frågor bör lämnas in digitalt. 
 
Om frågeställaren så önskar kan hen personligen infinna sig vid sammanträdet och själv ställa sin 
fråga. I annat fall uppläses frågan av Kommunfullmäktiges ordförande. Ordföranden avgör efter 
samråd med vice ordförandena om en fråga får ställas. 
 
§ 3 
Fråga får ställas till programansvarigt kommunalråd, ordförande i kommunal nämnd eller 
ordförande i styrelse för kommunalt bolag. Om det av frågan inte framgår till vilken den riktas, 
avgör fullmäktiges ordförande vem som har att besvara frågan. 
 
§ 4 
Såväl frågor som svar är tidsbegränsade; en fråga får inte vara mer omfattande än att den kan 
läsas upp på 2 minuter. Den som svarar disponerar 5 minuter. Frågeställaren har rätt till en (1) 
följdfråga (2 minuter) med anledning av svaret och den som svarar får 2 minuter för att svara på 
denna. Debatt i fullmäktige får ej förekomma under frågestunden. 
 
§ 5 
Frågor besvaras i den ordning de inkommit. Frågor som berör samma ämnesområde får 
behandlas vid samma tillfälle. Om frågor inte hinner behandlas eller om svar inte kan lämnas vid 
sammanträdet bör frågeställaren få skriftligt svar. 
 
§ 6 
Rubriken Allmänhetens frågestund intas i tillkännagivandet till det sammanträde med 
Kommunfullmäktige då allmänhetens frågestund behandlas. Vidare skall allmänheten genom 
särskild annons informeras om möjligheten att lämna frågor samt att allmänhetens frågestund 
äger rum vid visst sammanträde. 
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Datum 
2020-05-14 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00255 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 
2017-2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Stads Drogpolitiska program fastställs att gälla till 2021            

Ärendet i sin helhet 
 Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020 ska revideras år 2020 för beslut 
i Kommunfullmäktige under hösten. Nuvarande program bygger på den 
nationella ANDT-strategin 2016-2020 som också ska revideras under 2020. För 
att den nya nationella ANDT-strategin ska kunna ligga som grund till ett nytt 
reviderat drogpolitiskt program i Borås Stad föreslås en förlängning av det 
nuvarande programmet med ett år. Det skulle innebära att det nuvarande 
programmet förlängs till år 2021.            

Beslutsunderlag 
1. Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
2. Bilaga – Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 
  

Samverkan 
 

 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Regler för allmänhetens frågestund 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-XX-XX 
 
Gäller från och med: 2020-XX-XX 
 
§ 1 
Kommunfullmäktige beslutar vilka sammanträden som ska innehålla allmänhetens frågestund i 
samband av fastställande om sammanträdesdagar. Sammanträdet inleds med allmänhetens 
frågestund. Om antalet frågor motiverar det får frågestunden pågå som längst 1 timme. 
 
§ 2 
En fråga från allmänheten skall vara skriftlig och undertecknad. Frågan får ej vara av allmän 
karaktär utan skall behandla kommunalt förhållande. Frågan bör kunna besvaras utan större 
utredning.  
 
Frågan skickas till ks.diarium@boras.se eller lämnas in till Kommunstyrelsens diarium per post 
senast kl. 13.00 dagen före det sammanträdet. Frågor bör lämnas in digitalt. 
 
Om frågeställaren så önskar kan hen personligen infinna sig vid sammanträdet och själv ställa sin 
fråga. I annat fall uppläses frågan av Kommunfullmäktiges ordförande. Ordföranden avgör efter 
samråd med vice ordförandena om en fråga får ställas. 
 
§ 3 
Fråga får ställas till programansvarigt kommunalråd, ordförande i kommunal nämnd eller 
ordförande i styrelse för kommunalt bolag. Om det av frågan inte framgår till vilken den riktas, 
avgör fullmäktiges ordförande vem som har att besvara frågan. 
 
§ 4 
Såväl frågor som svar är tidsbegränsade; en fråga får inte vara mer omfattande än att den kan 
läsas upp på 2 minuter. Den som svarar disponerar 5 minuter. Frågeställaren har rätt till en (1) 
följdfråga (2 minuter) med anledning av svaret och den som svarar får 2 minuter för att svara på 
denna. Debatt i fullmäktige får ej förekomma under frågestunden. 
 
§ 5 
Frågor besvaras i den ordning de inkommit. Frågor som berör samma ämnesområde får 
behandlas vid samma tillfälle. Om frågor inte hinner behandlas eller om svar inte kan lämnas vid 
sammanträdet bör frågeställaren få skriftligt svar. 
 
§ 6 
Rubriken Allmänhetens frågestund intas i tillkännagivandet till det sammanträde med 
Kommunfullmäktige då allmänhetens frågestund behandlas. Vidare skall allmänheten genom 
särskild annons informeras om möjligheten att lämna frågor samt att allmänhetens frågestund 
äger rum vid visst sammanträde. 
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Dnr KS 2020-00255 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 
2017-2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Stads Drogpolitiska program fastställs att gälla till 2021            

Ärendet i sin helhet 
 Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020 ska revideras år 2020 för beslut 
i Kommunfullmäktige under hösten. Nuvarande program bygger på den 
nationella ANDT-strategin 2016-2020 som också ska revideras under 2020. För 
att den nya nationella ANDT-strategin ska kunna ligga som grund till ett nytt 
reviderat drogpolitiskt program i Borås Stad föreslås en förlängning av det 
nuvarande programmet med ett år. Det skulle innebära att det nuvarande 
programmet förlängs till år 2021.            

Beslutsunderlag 
1. Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
2. Bilaga – Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 
  

Samverkan 
 

 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 

Nr 46
Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 
2017-2020
2020-05-14 Dnr KS 2020-00255 1.1.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Protokollsanteckning  Kommunstyrelsen 
  2020-04-27 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokollsanteckning: Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska 
program 2017-2020 (KU2) 

Moderaterna och Kristdemokraterna anser det beklagligt att ännu ett styrdokument tillsynes 
slentrianmässigt förlängs utan att någon revidering görs. Framöver förväntar vi oss att det vid 
förlängning av styrdokument görs en värdering av om dokumentet behöver revideras med syftet att 
styrdokument ska vara relevanta för verksamheten den period de ska gälla. 

 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Protokollsanteckning  Kommunstyrelsen 
  2020-04-27 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokollsanteckning: Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska 
program 2017-2020 (KU2) 

Moderaterna och Kristdemokraterna anser det beklagligt att ännu ett styrdokument tillsynes 
slentrianmässigt förlängs utan att någon revidering görs. Framöver förväntar vi oss att det vid 
förlängning av styrdokument görs en värdering av om dokumentet behöver revideras med syftet att 
styrdokument ska vara relevanta för verksamheten den period de ska gälla. 

 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 

 Strategi

• Program

Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Drogpolitiskt 
program
i Borås Stad



kommunfullmäktiges handlingar  |  14 maj 2020

B 1596

2 Borås Stad  |   drogpolitiskt program 

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 12 december 2016
För revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Se texten under Uppföljning 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag 
Dokumentet gäller till och med: 2020

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Borås Stad  | drogpolitiskt program       3

Drogpolitiskt program 
Borås Stad vill skapa goda förutsättningar för invånarna att göra hälsosamma val. Ungdomar 
i Borås ska växa upp till trygga individer med en positiv livsstil, vilket innebär att välja 
bort alkohol, tobak, narkotika och dopning.

Borås ska vara fritt från narkotika och dopning, med minskade skador orsakade av alkohol 
och med ett minskat tobaksbruk. Detta kan bidra till att sluta hälsoklyftorna i samhället.

Borås Stad är medlem i det internationella nätverket ECAD, European Cities Against 
Drugs. Genom medlemskapet tar Borås ställning mot legalisering av narkotika och för 
en strikt narkotikapolitik.

Gemensamt förhållningssätt
Vi tar ansvar för det vi ser och vågar agera. Vi reagerar och vi bryr oss. De orden är 
vägledande för vårt arbete.

Det förebyggande arbetet och den vård och behandling som erbjuds i Borås ska bygga 
på vetenskap och beprövad erfarenhet. Borås Stad ska samverka med andra för att öka 
möjligheterna att nå målen. Den formaliserade samverkan med polisen och hälso- och 
sjukvården bör utvecklas ytterligare. Genusperspektivet ska beaktas i allt arbete.

Alla vuxna har ansvar för minskad tillgänglighet av alkohol, tobak, narkotika och dopning 
för unga. Föräldrar, ungdomsledare och personal är viktiga förebilder och gränssättare. 
Genom ökad kunskap om alkohol och andra droger och deras konsekvenser vill vi 
uppmuntra ett restriktivt förhållningssätt. Programmet ska ge vägledning i arbetet.

Arbete i tre målområden
Programmet bygger på tre långsiktiga nationella mål:
• Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska
• Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak 

eller debuterar tidigt med alkohol, ska successivt minska
• Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.

• Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska.

Borås Stad ska satsa på att
- ha effektiv och samordnad tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen
- samverka med berörda myndigheter
- samordna ANDT-förebyggande (alkohol, narkotika, dopning och tobak) och 

brottsförebyggande verksamhet.

• Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller 
debuterar tidigt med alkohol, ska successivt minska.

Borås Stad ska 
- minska tillgången till alkohol och tobak för ungdomar under 18 år
- uppmärksamma olika gruppers behov med mål att minska skillnader i hälsa.
- öka insatserna för att skjuta upp alkoholdebuten och minska alkoholkonsumtionen
- ha drogfria mötesplatser för ungdomar
-  förbättra samverkan i dessa frågor mellan skola och föräldrar
- erbjuda barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning 

ändamålsenligt stöd
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2 Borås Stad  |   drogpolitiskt program 

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 12 december 2016
För revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Se texten under Uppföljning 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag 
Dokumentet gäller till och med: 2020

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Borås Stad  | drogpolitiskt program       3

Drogpolitiskt program 
Borås Stad vill skapa goda förutsättningar för invånarna att göra hälsosamma val. Ungdomar 
i Borås ska växa upp till trygga individer med en positiv livsstil, vilket innebär att välja 
bort alkohol, tobak, narkotika och dopning.

Borås ska vara fritt från narkotika och dopning, med minskade skador orsakade av alkohol 
och med ett minskat tobaksbruk. Detta kan bidra till att sluta hälsoklyftorna i samhället.

Borås Stad är medlem i det internationella nätverket ECAD, European Cities Against 
Drugs. Genom medlemskapet tar Borås ställning mot legalisering av narkotika och för 
en strikt narkotikapolitik.

Gemensamt förhållningssätt
Vi tar ansvar för det vi ser och vågar agera. Vi reagerar och vi bryr oss. De orden är 
vägledande för vårt arbete.

Det förebyggande arbetet och den vård och behandling som erbjuds i Borås ska bygga 
på vetenskap och beprövad erfarenhet. Borås Stad ska samverka med andra för att öka 
möjligheterna att nå målen. Den formaliserade samverkan med polisen och hälso- och 
sjukvården bör utvecklas ytterligare. Genusperspektivet ska beaktas i allt arbete.

Alla vuxna har ansvar för minskad tillgänglighet av alkohol, tobak, narkotika och dopning 
för unga. Föräldrar, ungdomsledare och personal är viktiga förebilder och gränssättare. 
Genom ökad kunskap om alkohol och andra droger och deras konsekvenser vill vi 
uppmuntra ett restriktivt förhållningssätt. Programmet ska ge vägledning i arbetet.

Arbete i tre målområden
Programmet bygger på tre långsiktiga nationella mål:
• Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska
• Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak 

eller debuterar tidigt med alkohol, ska successivt minska
• Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.

• Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska.

Borås Stad ska satsa på att
- ha effektiv och samordnad tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen
- samverka med berörda myndigheter
- samordna ANDT-förebyggande (alkohol, narkotika, dopning och tobak) och 

brottsförebyggande verksamhet.

• Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller 
debuterar tidigt med alkohol, ska successivt minska.

Borås Stad ska 
- minska tillgången till alkohol och tobak för ungdomar under 18 år
- uppmärksamma olika gruppers behov med mål att minska skillnader i hälsa.
- öka insatserna för att skjuta upp alkoholdebuten och minska alkoholkonsumtionen
- ha drogfria mötesplatser för ungdomar
-  förbättra samverkan i dessa frågor mellan skola och föräldrar
- erbjuda barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning 

ändamålsenligt stöd
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- öka kunskapen om droger hos föräldrar och hos personal som arbetar med barn och 
unga

- inkludera det alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbetet i 
ordinarie verksamhet. 

• Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.

Borås Stad ska 
- ge personer med riskbruk, missbruk eller beroende kunskapsbaserad vård och stöd
- tidigt upptäcka begynnande missbruk hos unga
- uppmärksamma olika gruppers behov för att minska skillnader i hälsa.
- öka det uppsökande arbetet
- nå fler i åldersgruppen 16 – 29 år
- öka deltagandet av anhöriga i vård- och behandlingsarbetet
- utbilda personalen.

Uppdrag till nämnderna
Grundskole-, individ- och familjeomsorgsnämnden samt utbildnings- och gymnasienämnden 
ska göra egna handlingsplaner utifrån Borås Stads program och plan. Övriga nämnder 
ska i sin planering beakta Borås Stads program.

Kommungemensam plan
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med att ta fram en kommungemensam 
handlingsplan. Insatser i planen ska stödja arbetet och val av metoder.

Uppföljning
Fritids- och folkhälsonämnden ska årligen följa upp nämndernas arbete och lämna 
redovisning till Kommunstyrelsen, samt senast 2020 föreslå Kommunfullmäktige ett 
reviderat program.

4 Borås Stad  |   drogpolitiskt program 

Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se
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- öka kunskapen om droger hos föräldrar och hos personal som arbetar med barn och 
unga

- inkludera det alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbetet i 
ordinarie verksamhet. 

• Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.

Borås Stad ska 
- ge personer med riskbruk, missbruk eller beroende kunskapsbaserad vård och stöd
- tidigt upptäcka begynnande missbruk hos unga
- uppmärksamma olika gruppers behov för att minska skillnader i hälsa.
- öka det uppsökande arbetet
- nå fler i åldersgruppen 16 – 29 år
- öka deltagandet av anhöriga i vård- och behandlingsarbetet
- utbilda personalen.

Uppdrag till nämnderna
Grundskole-, individ- och familjeomsorgsnämnden samt utbildnings- och gymnasienämnden 
ska göra egna handlingsplaner utifrån Borås Stads program och plan. Övriga nämnder 
ska i sin planering beakta Borås Stads program.

Kommungemensam plan
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med att ta fram en kommungemensam 
handlingsplan. Insatser i planen ska stödja arbetet och val av metoder.

Uppföljning
Fritids- och folkhälsonämnden ska årligen följa upp nämndernas arbete och lämna 
redovisning till Kommunstyrelsen, samt senast 2020 föreslå Kommunfullmäktige ett 
reviderat program.

4 Borås Stad  |   drogpolitiskt program 

Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emelie Risbeck 
Handläggare 
033 357328 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-25 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00024 1.1.3.1 
 

  

 

Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 
2017-2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ett års förlängning av 
Borås Stads nuvarande Drogpolitiska program och översänder förslaget till 
Kommunstyrelsen.         

Ärendet i sin helhet 
Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020 ska revideras år 2020 för beslut i 
Kommunfullmäktige under hösten.  Nuvarande program bygger på den 
nationella ANDT-strategin 2016-2020 som också ska revideras under 2020. För 
att den nya nationella ANDT-strategin ska kunna ligga som grund till ett nytt 
reviderat drogpolitiskt program i Borås Stad föreslås en förlängning av det 
nuvarande programmet med ett år. Det skulle innebära att det nuvarande 
programmet förlängs till år 2021.                

Beslutsunderlag 
1. Drogpolitiskt program i Borås Stad 2017-2020                       

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-25 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 36 Dnr FOFN 2020-00024 1.1.3.1 

Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 
2017-2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ett års förlängning av 
Borås Stads nuvarande Drogpolitiska program och översänder förslaget till 
Kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020 ska revideras år 2020 för beslut i 
Kommunfullmäktige under hösten.  Nuvarande program bygger på den 
nationella ANDT-strategin 2016-2020 som också ska revideras under 2020. För 
att den nya nationella ANDT-strategin ska kunna ligga som grund till ett nytt 
reviderat drogpolitiskt program i Borås Stad föreslås en förlängning av det 
nuvarande programmet med ett år. Det skulle innebära att det nuvarande 
programmet förlängs till år 2021.                

Beslutsunderlag 
1. Drogpolitiskt program i Borås Stad 2017-2020         

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-02-27.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Magnus Sjödahl (KD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-02-28. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-25 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 36 Dnr FOFN 2020-00024 1.1.3.1 

Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 
2017-2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ett års förlängning av 
Borås Stads nuvarande Drogpolitiska program och översänder förslaget till 
Kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020 ska revideras år 2020 för beslut i 
Kommunfullmäktige under hösten.  Nuvarande program bygger på den 
nationella ANDT-strategin 2016-2020 som också ska revideras under 2020. För 
att den nya nationella ANDT-strategin ska kunna ligga som grund till ett nytt 
reviderat drogpolitiskt program i Borås Stad föreslås en förlängning av det 
nuvarande programmet med ett år. Det skulle innebära att det nuvarande 
programmet förlängs till år 2021.                

Beslutsunderlag 
1. Drogpolitiskt program i Borås Stad 2017-2020         

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-02-27.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Magnus Sjödahl (KD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-02-28. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Från: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Skickat: den 2 mars 2020 10:40 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Kopia: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; Emelie Risbeck 
Ämne: Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020 
Bifogade filer: 9. Bilaga - Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020.pdf; 9. 

Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020.pdf; Beslut-
202000024-FOFN-§ 36.pdf 

 
Hej, 
 
Översänder Fritids- och folkhälsonämndens beslut samt bilagor från 2020-02-25 § 36 avseende 
Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad - Fritids- och folkhälsoförvaltningen - Stabsenheten 
Sturegatan 28, 503 42 Borås (Postadress: 501 80 Borås) 
Tel/mobil: 033 - 35 73 28 
boras.se 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur 
Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-04-27 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00306 2.6.1.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Nytt hyresavtal Hulta Torg: Mötesplats, fritidsgård och 
förskola, Hultahus 5, Hulta Torg 2. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till nytt hyresavtal avseende 
Hultahus 5, Hulta Torg 2 för Förskolenämnden och Fritids- och 
folkhälsonämnden. Avtalet gäller från och med 1 januari 2022 med en avtalstid 
på 30 år och en årlig hyresnivå på 2 600 910 kr/år. Beslutet fattas under 
förutsättning att Förskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 
godkänner avtalsförslaget.  

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

            

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad har på Hulta Torg sedan tidigare förskola, mötesplats och 
fritidsgård. Dessa verksamheter är idag uppdelade i två olika byggnader fördelat 
på tre olika lokaler på Hulta Torg 2 och 4. Detta förslag innebär en om- och 
tillbyggnad av fastigheten Hultahus 5 på adressen Hulta Torg 2. Ombyggnaden 
kommer innebära att Hulta Torg 2 och Hulta Torg 4 byggs ihop med en 
gemensam entré för förskolan. Byggnaden kommer att vara i två plan. 
Bottenplan med mötesplats och fritidsgård samt plan 2 innehållande fritidsgård 
och förskola. Efter ombyggnationen kommer förskolan ha ökat sin kapacitet 
med ca 40 barn. Fritidsgård och mötesplats kommer att vara samlokaliserade 
och kunna dela på vissa gemensamma ytor i helt nyrenoverade lokaler.      

Hyresvärd är AB Bostäder i Borås. Den totala kostnaden för inhyrningen enligt 
avtalsförslaget uppgår till 2 600 910 kr/år plus index. Den föreslagna avtalstiden 
är 30 år från och med 1 januari 2022. Hyran kommer att justeras ytterligare 
beroende på fastighetsägarens slutliga investering.  

Förskolenämnden kommer att debiteras en årlig schablonkostnad som uppgår 
till 841 254 kr/år plus index enligt Borås stads internhyressystem. 

Fritids- och folkhälsonämnden kommer att debiteras en årlig schablonkostnad 
som uppgår till 1 825 740 kr/år plus index enligt Borås stads internhyressystem 
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Från: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Skickat: den 2 mars 2020 10:40 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Kopia: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; Emelie Risbeck 
Ämne: Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020 
Bifogade filer: 9. Bilaga - Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020.pdf; 9. 

Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020.pdf; Beslut-
202000024-FOFN-§ 36.pdf 

 
Hej, 
 
Översänder Fritids- och folkhälsonämndens beslut samt bilagor från 2020-02-25 § 36 avseende 
Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad - Fritids- och folkhälsoförvaltningen - Stabsenheten 
Sturegatan 28, 503 42 Borås (Postadress: 501 80 Borås) 
Tel/mobil: 033 - 35 73 28 
boras.se 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur 
Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-04-27 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00306 2.6.1.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Nytt hyresavtal Hulta Torg: Mötesplats, fritidsgård och 
förskola, Hultahus 5, Hulta Torg 2. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till nytt hyresavtal avseende 
Hultahus 5, Hulta Torg 2 för Förskolenämnden och Fritids- och 
folkhälsonämnden. Avtalet gäller från och med 1 januari 2022 med en avtalstid 
på 30 år och en årlig hyresnivå på 2 600 910 kr/år. Beslutet fattas under 
förutsättning att Förskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 
godkänner avtalsförslaget.  

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

            

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad har på Hulta Torg sedan tidigare förskola, mötesplats och 
fritidsgård. Dessa verksamheter är idag uppdelade i två olika byggnader fördelat 
på tre olika lokaler på Hulta Torg 2 och 4. Detta förslag innebär en om- och 
tillbyggnad av fastigheten Hultahus 5 på adressen Hulta Torg 2. Ombyggnaden 
kommer innebära att Hulta Torg 2 och Hulta Torg 4 byggs ihop med en 
gemensam entré för förskolan. Byggnaden kommer att vara i två plan. 
Bottenplan med mötesplats och fritidsgård samt plan 2 innehållande fritidsgård 
och förskola. Efter ombyggnationen kommer förskolan ha ökat sin kapacitet 
med ca 40 barn. Fritidsgård och mötesplats kommer att vara samlokaliserade 
och kunna dela på vissa gemensamma ytor i helt nyrenoverade lokaler.      

Hyresvärd är AB Bostäder i Borås. Den totala kostnaden för inhyrningen enligt 
avtalsförslaget uppgår till 2 600 910 kr/år plus index. Den föreslagna avtalstiden 
är 30 år från och med 1 januari 2022. Hyran kommer att justeras ytterligare 
beroende på fastighetsägarens slutliga investering.  

Förskolenämnden kommer att debiteras en årlig schablonkostnad som uppgår 
till 841 254 kr/år plus index enligt Borås stads internhyressystem. 

Fritids- och folkhälsonämnden kommer att debiteras en årlig schablonkostnad 
som uppgår till 1 825 740 kr/år plus index enligt Borås stads internhyressystem 

Nr 47
Nytt hyresavtal Hulta Torg: Mötesplats, fritidsgård och 
förskola, Hultahus 5, Hulta Torg 2
2020-04-27 Dnr KS 2020-00306 2.6.1.2

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag 
1. Hulta Torg mötesplats fritidsgård och förskola, skrivelse från 
Lokalförsörjningsnämnden 
   
 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

Protokollsanteckning  Kommunstyrelsen 
  2020-04-27 

     
 

 
 
 
 
 
 

 
Protokollsanteckning: Nytt hyresavtal Huta Torg (E1) 
 
Moderaterna och Kristdemokraterna ser det lokalbehov som finns och röstar därför bifall till liggande 
förslag. 
  
Däremot vill vi anmärka på att AB Bostäder konsekvent vid föreliggande och liknande uthyrningar till 
kommunen kräver 30-åriga hyresavtal. 
 
Vi har svårt att se varför kommunens eget bolag ska ställa den typen av krav i hyresavtal med en 
kommunal förvaltning. En lämpligare lösning hade kunnat vara att skriva ett avtal på 15 år, med 
option på ytterligare 15 år. 
  
Konsekvensen av detta hyresavtal, och tidigare tecknade avtal, som tecknats mellan AB Bostäder och 
Lokalförsörjningsnämnden, är att om Lokalförsörjningsnämndens hyresgäster säger upp avtalet innan 
de 30 åren passerat är Lokalförsörjningsnämnden fortfarande låst i ett hyresavtal. Det innebär att det 
är hyresgästen som får stå för risk och kostnader om lokalen står tom, men det avspeglas inte i nivå 
på hyran. 
 
Vår hållning är att kommunala bostadsbolag, som verkar på en konkurrensutsatt marknad, inte ska 
ges mer generösa avtal än vad kommunen hade tecknat med en privat fastighetsägare.  
  
Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Beslutsunderlag 
1. Hulta Torg mötesplats fritidsgård och förskola, skrivelse från 
Lokalförsörjningsnämnden 
   
 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

Protokollsanteckning  Kommunstyrelsen 
  2020-04-27 

     
 

 
 
 
 
 
 

 
Protokollsanteckning: Nytt hyresavtal Huta Torg (E1) 
 
Moderaterna och Kristdemokraterna ser det lokalbehov som finns och röstar därför bifall till liggande 
förslag. 
  
Däremot vill vi anmärka på att AB Bostäder konsekvent vid föreliggande och liknande uthyrningar till 
kommunen kräver 30-åriga hyresavtal. 
 
Vi har svårt att se varför kommunens eget bolag ska ställa den typen av krav i hyresavtal med en 
kommunal förvaltning. En lämpligare lösning hade kunnat vara att skriva ett avtal på 15 år, med 
option på ytterligare 15 år. 
  
Konsekvensen av detta hyresavtal, och tidigare tecknade avtal, som tecknats mellan AB Bostäder och 
Lokalförsörjningsnämnden, är att om Lokalförsörjningsnämndens hyresgäster säger upp avtalet innan 
de 30 åren passerat är Lokalförsörjningsnämnden fortfarande låst i ett hyresavtal. Det innebär att det 
är hyresgästen som får stå för risk och kostnader om lokalen står tom, men det avspeglas inte i nivå 
på hyran. 
 
Vår hållning är att kommunala bostadsbolag, som verkar på en konkurrensutsatt marknad, inte ska 
ges mer generösa avtal än vad kommunen hade tecknat med en privat fastighetsägare.  
  
Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Från: LN.diarium@boras.se 
Skickat: den 20 mars 2020 12:00 
Till: Kommunstyrelsen Diarium; Förskolenämnden Diarium; Fritids- och 

folkhälsonämnden Diarium 
Kopia: Thobias Mattsson 
Ämne: 2020-00048 Hulta Torg mötesplats fritidsgård och förskola 
Bifogade filer: Hulta Torg mötesplats fritidsgård och förskola.pdf 
 

Hej, 

  

Översänder beslut från LFN avseende Hulta torg mötesplats fritidsgård och förskola enligt 
uppdrag. 

  

Mvh Malin Grahmstad 
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Från: LN.diarium@boras.se 
Skickat: den 20 mars 2020 12:00 
Till: Kommunstyrelsen Diarium; Förskolenämnden Diarium; Fritids- och 

folkhälsonämnden Diarium 
Kopia: Thobias Mattsson 
Ämne: 2020-00048 Hulta Torg mötesplats fritidsgård och förskola 
Bifogade filer: Hulta Torg mötesplats fritidsgård och förskola.pdf 
 

Hej, 

  

Översänder beslut från LFN avseende Hulta torg mötesplats fritidsgård och förskola enligt 
uppdrag. 

  

Mvh Malin Grahmstad 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-04-27 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00746 2.6.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Anslagsframställan för utbyggnad av kök, 
Trandaredskolan, Trandaredsgatan 36, Hjulet 3. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna ytterligare anslag om 2 908 000 kronor utöver de 13 900 000 kronor 
som redan godkänts i budget 2020 avseende utbyggnad av kök, 
Trandaredskolan, Trandaredsgatan 36, Hjulet 3 och därmed anvisa 16 808 000 
kronor enligt Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan. En förutsättning 
för beslut är att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. 

Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.     

Ärendet i sin helhet 
Grundskolenämnden har i lokalresursplan 2019-2021 lyft fram behovet att 
starta en förstudie för utbyggnad av Trandaredskolans tillagningskök.  

Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2019-03-19.  

Trandaredskolans tillagningskök är gammalt och har inte de ytor som krävs för 
att förvara råvaror och inte den kapacitet och arbetsmiljö som erfordras. För att 
erhålla ett bra flöde och att få plats med ny utrustning som klarar dagens behov 
behöver köket byggas ut. Det behövs även ett nytt fläktrum. 
Projekteringsframställan beviljades av Kommunfullmäktige 2019-10-17. 

Projektet finns med i Borås stads investeringsbudget 2020 med en budget om 
13 900 000 kronor. 

Anslagsframställan som är baserad på anbud beräknas till 16 808 000 kronor 
vilket är 2 908 000 kronor högre än godkänt belopp i 2020 års 
investeringsbudget. Enligt uppgift från lokalförsörjningsförvaltningen beror 
avvikelsen på att inkomna anbud överstigit kalkylen i beslutad 
projekteringsframställan.  

Den totala årliga kostnaden för objektet beräknas till 3 979 695 varav 
kostnadsökningen med anledning av utbyggnaden beräknas till 944 791 kronor. 
Grundskolenämndens hyra beräknas till 4 386 921 kronor varav hyresökningen 
med anledning av utbyggnaden beräknas till 1 011 241 kronor. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-04-27 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00746 2.6.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Anslagsframställan för utbyggnad av kök, 
Trandaredskolan, Trandaredsgatan 36, Hjulet 3. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna ytterligare anslag om 2 908 000 kronor utöver de 13 900 000 kronor 
som redan godkänts i budget 2020 avseende utbyggnad av kök, 
Trandaredskolan, Trandaredsgatan 36, Hjulet 3 och därmed anvisa 16 808 000 
kronor enligt Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan. En förutsättning 
för beslut är att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. 

Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.     

Ärendet i sin helhet 
Grundskolenämnden har i lokalresursplan 2019-2021 lyft fram behovet att 
starta en förstudie för utbyggnad av Trandaredskolans tillagningskök.  

Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2019-03-19.  

Trandaredskolans tillagningskök är gammalt och har inte de ytor som krävs för 
att förvara råvaror och inte den kapacitet och arbetsmiljö som erfordras. För att 
erhålla ett bra flöde och att få plats med ny utrustning som klarar dagens behov 
behöver köket byggas ut. Det behövs även ett nytt fläktrum. 
Projekteringsframställan beviljades av Kommunfullmäktige 2019-10-17. 

Projektet finns med i Borås stads investeringsbudget 2020 med en budget om 
13 900 000 kronor. 

Anslagsframställan som är baserad på anbud beräknas till 16 808 000 kronor 
vilket är 2 908 000 kronor högre än godkänt belopp i 2020 års 
investeringsbudget. Enligt uppgift från lokalförsörjningsförvaltningen beror 
avvikelsen på att inkomna anbud överstigit kalkylen i beslutad 
projekteringsframställan.  

Den totala årliga kostnaden för objektet beräknas till 3 979 695 varav 
kostnadsökningen med anledning av utbyggnaden beräknas till 944 791 kronor. 
Grundskolenämndens hyra beräknas till 4 386 921 kronor varav hyresökningen 
med anledning av utbyggnaden beräknas till 1 011 241 kronor. 

 

Nr 48
Anslagsframställan för utbyggnad av kök, 
Trandaredskolan, Trandaredsgatan 36, Hjulet 3
2020-04-27 Dnr KS 2019-00746 2.6.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag 
1. Anslagsframställan Trandaredskolans kök från Lokalförsörjningsnämnden 
   
 

 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

Borås Stad  
2020-04-27 

Kommunstyrelsen 
  E2. Anslagsframställan för  

utbyggnad av kök, Trandaredskolan  
 
 

Protokollsanteckning 
 

Sverigedemokraterna ser de föreslagna åtgärderna gällande Trandaredskolans kök som 
nödvändiga. Köket är gammalt och är i stort behov av modernisering och ökad 
kapacitetsförmåga. 

Dock är den stora kostnadsökningen i projektet mycket oroande. En åsikt som även 
Grundskolenämnden utryckt vid ett tidigare tillfälle under hösten 2019. Projektet fanns 
upptaget redan i investeringsbudgeten för 2019, då med en projektbudget om 6 500 000 
kronor. I Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 2020 är projektet med en 
i utökad projektbudget om hela 13 900 000 kronor. Nu presenteras ett förslag med 
kostnadsökningar på ytterligare 2 908 000 kronor. Detta är en avvikelse på häpnadsväckande 
10 308 000 kronor jämfört med ursprungligt förslag. 

I en kartläggning 2018 från KTH visar att kommunernas kostnadskalkyl ofta avviker från de 
faktiska kostnaderna: 

 

”Det är många kommuner som verkar bestämma sin investeringsbudget på måfå, inte 
utifrån kompetens inom området eller faktiska siffror. Därför är det inte konstigt att 
budgeten så ofta spräcks under byggprocessens gång” 

Anders Hellström, Forskningsingenjör på KTH 

 

Dyrare projekt riskerar leda till undanträngning av annan kommunal verksamhet och höjda 
skatter för kommuninvånarna i en förlängning. Uppenbarligen har Borås Stad en stor 
utmaning gällande realistiska och kostnadseffektiva projekteringar framför sig. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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Borås Stad  
2020-04-27 

Kommunstyrelsen 
  E2. Anslagsframställan för  

utbyggnad av kök, Trandaredskolan  
 
 

Protokollsanteckning 
 

Sverigedemokraterna ser de föreslagna åtgärderna gällande Trandaredskolans kök som 
nödvändiga. Köket är gammalt och är i stort behov av modernisering och ökad 
kapacitetsförmåga. 

Dock är den stora kostnadsökningen i projektet mycket oroande. En åsikt som även 
Grundskolenämnden utryckt vid ett tidigare tillfälle under hösten 2019. Projektet fanns 
upptaget redan i investeringsbudgeten för 2019, då med en projektbudget om 6 500 000 
kronor. I Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 2020 är projektet med en 
i utökad projektbudget om hela 13 900 000 kronor. Nu presenteras ett förslag med 
kostnadsökningar på ytterligare 2 908 000 kronor. Detta är en avvikelse på häpnadsväckande 
10 308 000 kronor jämfört med ursprungligt förslag. 

I en kartläggning 2018 från KTH visar att kommunernas kostnadskalkyl ofta avviker från de 
faktiska kostnaderna: 

 

”Det är många kommuner som verkar bestämma sin investeringsbudget på måfå, inte 
utifrån kompetens inom området eller faktiska siffror. Därför är det inte konstigt att 
budgeten så ofta spräcks under byggprocessens gång” 

Anders Hellström, Forskningsingenjör på KTH 

 

Dyrare projekt riskerar leda till undanträngning av annan kommunal verksamhet och höjda 
skatter för kommuninvånarna i en förlängning. Uppenbarligen har Borås Stad en stor 
utmaning gällande realistiska och kostnadseffektiva projekteringar framför sig. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: xxx
Projekt nr: xxxxx   

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum
Akt Fritt (Utgiftsslag) 2019-06-27 2019-08-20 2020-03-17 xxxx-xx-xx Akt Fritt (Utgiftsslag) 2019-06-27 2019-08-20 2020-03-17 xxxx-xx-xx

Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag 

Budget Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK
9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 4 900 4 900 14 307 Myndighetskostnader 170 170 170 0
9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 70 70 70
9641 8232, 8235   Markarbeten 400 400 9645 8045   Anslutningsavgifter 100 100 100
9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 820 820 701 0
9641 8312, 8315   VVS-arbeten 400 400 9651 8611,8615   Arkitekter 215 215 304
9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 110 110 50
9641 8332, 8335   Kylinstallation 700 700 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult
9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 80 80 70
9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 75 75 45
9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 1 600 1 600 9651 8661,8665   Ventilationskonsult 100 100
9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 60 60 9651 8671,8675   Elkonsult 100 100 47
9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter 23
9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult 100 100 97
9641 8412, 8415   Elinstallation 900 900 9651 8731,8735   Akustikkonsult 10 10 22
9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning
9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö
9641 8512, 8515   Storkök 2 500 2 500 9651 8771,8775   Brandkonsult 30 30 43

Summa entreprenadutgift 11 460 11 460 14 307 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult
Summa byggherrekostnad 1 840 1 840 1 901 0 Kostnader för kontroll 100 100 180 0
Summa utgifter projektet 13 300 13 300 16 208 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg 20
Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 100 100 100

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS 15
9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El 10
9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss

9652 8865   Kontroll Kök 20
9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark 15
9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) 600 600 600 9652 8885   Kontroll Övrigt
9641 8542,8545   Övrigt 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 700 700 800
9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 50 50 50 0

Summa total för projektet 13 900 13 900 16 808 0 9852 8125   Ränta under byggtid 50 50 50
Yta m² BTA 524 524 524 9859 8135   Dröjsmålsräntor
Utgift total kr/m² BTA 26 527 26 527 32 076 ########## Summa byggherrekostnad 1 840 1 840 1 901 0
Utgift entreprenad kr/m² BTA 21 870 21 870 27 303 ##########
Utgift byggherre kr/m² BTA 3 511 3 511 3 628 ##########

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN
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ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Trandaredskolan kök
Upphandlingsform Totalentreprenad
Objekts-/projektnr  / 62511
Färdigställt

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 
är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar 
och lekutrustning. 900 000 5,35% 900 000 5,35%

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget )

0,00% 0,00%

3 Stomme / grund
 - 80 år

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

1 200 000 7,14% 1 200 000 7,14%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-
sanering 200 000 1,19% 200 000 1,19%

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 
balkongerräcken, stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 
entrepartier och glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 
råspont, säkerhetsanordningar, 
takbryggor, stosar, hängrännor, 
beslagning. 1 200 000 7,14% 1 200 000 7,14%

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

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

1 500 000 8,92% 1 500 000 8,92%

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, 
innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 
träfasader, ytskikt papp- och plåttak 2 000 000 11,90% 2 000 000 11,90%

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

Komplett ventilationsanläggning, 
elanläggning och va-anläggning, 
undercentraler, hissinstallationer, kyla, 
storköksutrustning 6 577 000 39,13% 6 577 000 39,13%

8 Vitvaror
- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 
torktumlare 0,00% 0,00%

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 
solceller, teleanläggning 730 000 4,34% 730 000 4,34% Delsumma

14 307 000

10 Övrigt post - fördelning Projektering 701 000 4,17% 701 000 4,17%

Bygg- och projektledning 800 000 4,76% 800 000 4,76%

Kreditivräntor 50 000 0,30% 50 000 0,30%

Myndighetskostnader 70 000 0,42% 70 000 0,42%

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader 180 000 1,07% 180 000 1,07%

Övrigt 600 000 3,57% 600 000 3,57% Delsumma

0,00% 0,00% 2 401 000

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

0,00% 0,00%

Anslutningsavgifter 100 000 0,59% 100 000 0,59%

Produktionskostnad inkl 
energiåtgärder= 16 808 000 1,00 0 0 16 808 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 16 808 000

Annan finans 0

Kvarvarande 0

HB -16 808 000

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos
Annan 

Finansiering 
( PLU, ENERGI 

etc) %-fördeln.

BOKSLUT 
2015-12-31 

För 
Komponents-
avskrivning

DEL 1 2019-06-27

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 
PK / prognos kr

%-fördeln.

ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Trandaredskolan kök
Upphandlingsform Totalentreprenad
Objekts-/projektnr 0  / 62511
Färdigställt 0

  DEL 2 Fördelning komponenter för 
avskrivning
- fylls i av beställare

Dok uppdaterad 2019-06-27

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 
byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 
lekutrustning. 900 000

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget ) 0
Övrigt post - fördelning 151 038 1 051 038 30 35 035

3 Stomme / grund
 - 80 år

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

1 200 000
Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

200 000
Anslutningsavgifter

100 000
Övrigt post - fördelning 234 948 1 734 948 80 21 687

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

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

1 200 000
Övrigt post - fördelning

201 384 1 401 384 30 46 713

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

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

1 500 000
Övrigt post - fördelning

251 730 1 751 730 30 58 391

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

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

2 000 000
Övrigt post - fördelning

335 640 2 335 640 20 116 782

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

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

6 577 000
Övrigt post - fördelning

1 103 752 7 680 752 25 307 230

8 Vitvaror Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare
0

Övrigt post - fördelning
0 0 15 0

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 
teleanläggning 730 000
Övrigt post - fördelning

122 509 852 509 15 56 834

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan
Bygg- och projektledning ingår ovan
Kreditivräntor ingår ovan
Myndighetskostnader ingår ovan
Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan
Övrigt ingår ovan

ingår ovan

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

0
Anslutningsavgifter ingår ovan

Underlag för komponentsavskrivning 16 808 000 Avskrivn/ år = 642 671 kr

Ränta = 1,50% Ränta = 252 120

Kapitalkostnad år 1= 894 791

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet Fritt

7910 4711

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-
kostnad/år

Redovisad Total PK / 
prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 
år;

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Lokalförsörjning - fördelning komponenter
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ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Trandaredskolan kök
Upphandlingsform Totalentreprenad
Objekts-/projektnr 0  / 62511
Färdigställt 0

  DEL 2 Fördelning komponenter för 
avskrivning
- fylls i av beställare

Dok uppdaterad 2019-06-27

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 
byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 
lekutrustning. 900 000

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget ) 0
Övrigt post - fördelning 151 038 1 051 038 30 35 035

3 Stomme / grund
 - 80 år

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

1 200 000
Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

200 000
Anslutningsavgifter

100 000
Övrigt post - fördelning 234 948 1 734 948 80 21 687

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

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

1 200 000
Övrigt post - fördelning

201 384 1 401 384 30 46 713

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

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

1 500 000
Övrigt post - fördelning

251 730 1 751 730 30 58 391

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

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

2 000 000
Övrigt post - fördelning

335 640 2 335 640 20 116 782

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

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

6 577 000
Övrigt post - fördelning

1 103 752 7 680 752 25 307 230

8 Vitvaror Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare
0

Övrigt post - fördelning
0 0 15 0

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 
teleanläggning 730 000
Övrigt post - fördelning

122 509 852 509 15 56 834

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan
Bygg- och projektledning ingår ovan
Kreditivräntor ingår ovan
Myndighetskostnader ingår ovan
Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan
Övrigt ingår ovan

ingår ovan

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

0
Anslutningsavgifter ingår ovan

Underlag för komponentsavskrivning 16 808 000 Avskrivn/ år = 642 671 kr

Ränta = 1,50% Ränta = 252 120

Kapitalkostnad år 1= 894 791

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet Fritt

7910 4711

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-
kostnad/år

Redovisad Total PK / 
prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 
år;

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Lokalförsörjning - fördelning komponenter
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-04-27 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00248 3.2.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Avtal om samverkan mellan kommuner i Sjuhärad inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
livsmedelsområdet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner i Sjuhärad.            

Ärendet i sin helhet 
Miljö- och konsumentnämnden har godkänd ett avtal om samverkan inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet mellan kommuner i 
Sjuhärad. Avtalet skickas nu vidare till fullmäktige för beslut.  
 
Enligt 9 kap 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av 
dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun 
(avtalssamverkan).  Sveriges kommuner och regioner SKR tog i september 2019 
fram ett underlag i syfte att underlätta för kommuner och regioner att nyttja 
möjligheterna till avtalssamverkan. Underlaget behandlar de vanligast 
förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på 
hur de kan lösas i praktiken vid sådan samverkan. I underlaget redovisas också 
exempelklausuler för ett samverkansavtal.  
 
Det framtagna avtalet om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad är baserat på SKR:s 
underlag. Chefer från de berörda förvaltningarna har sedan fått möjlighet att 
komma med synpunkter om vad avtalet måste innehålla för att det ska fungera i 
praktiken.  
 
Avtalet omfattar miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet. Målet 
med avtalet är att kunna nyttja varandras personalresurser och därigenom öka 
kapaciteten, minska sårbarheten och öka effektiviteten. Vid behov ska 
kommuner som omfattas av avtalet kunna kontakta någon av de andra 
kommunerna för att be om hjälp. I avtalet benämns detta som att beställa 
uppdrag. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget. 
Uppdragstagaren har rätt till ersättning från den andra kommunen för sitt 
arbete.  

Nr 49
Avtal om samverkan mellan kommuner i Sjuhärad 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt
livsmedelsområdet
2020-04-27 Dnr KS 2020-00248 3.2.1.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

 
Miljö- och konsumentnämnden anser att det vore fördelaktigt att ha en god 
samverkan med de andra kommunerna inom Sjuhäradsområdet, både för att 
kunna ta del av deras kompetens men också för att kunna sprida den kunskap 
som finns på Miljöförvaltningen. Att samordna denna samverkan genom ett 
samverkansavtal bedöms vara den bästa formen av samverkan i dagsläget, även 
om andra typer av samverkan också kan utredas parallellt.  
           

Beslutsunderlag 
1. Miljö- och konsumentnämndens beslut om avtal om samverkan inom 

miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan 
kommuner inom Sjuhärad, 20200227   

 

 

Kommunstyrelsens ordförande  
 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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som finns på Miljöförvaltningen. Att samordna denna samverkan genom ett 
samverkansavtal bedöms vara den bästa formen av samverkan i dagsläget, även 
om andra typer av samverkan också kan utredas parallellt.  
           

Beslutsunderlag 
1. Miljö- och konsumentnämndens beslut om avtal om samverkan inom 

miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan 
kommuner inom Sjuhärad, 20200227   

 

 

Kommunstyrelsens ordförande  
 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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BORÅS STAD PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och konsumentnämnden 
2020-02-25 1 (51) TID OCH PLATS 

Tisdagen den 25 febrnari 2020, kl. 17:00 -19.45, Nornan konferensrnm våning 2 
Ajour 18.40-19.05, 19.17 -19. 19 

Omfattning §§ 30 - 58

Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C) Ordförande 
Per Månsson (M) 1 e vice ordförande 
Sofia Bohlin (S) 2e vice ordförande 
Jan-Ake Carlsson (S) 
Catherine Tynes Kjellbergh (L) 
Katrine Andersson (tvl) 
Elvira Löwenadler (M) 
Robert Strömbom (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Tobias Eng-Strömberg (S) för Cecilia Kochan (S) 

Närvarande ersättare 
Tobias Eng-Strömberg (S) 
Jaana ben Maaouia (S) 
Hany Kettil (S) 
Alexander Andersson (C) 
Matti Oinas (tvIP) 

Tjänstemän och övriga 
Förvaltningschef Agneta Sander 
Avdelningschef Zygmunt Cieslak 
Avdelningschef Niclas Björkström* 
Avdelningschef Ivlirjam Keskifrantti* 
Avdelningschef Elin J ohnsson 
Avdelningschef Annelie Johansson 
Controller Kristina Reinholdsson 
Kommunbiolog Matilda Chocron 
Ivliljöutredare David von Sydow 

§§ 30 -58
§§ 30 -58
§§ 30 -58
§§ 30 -58
§§ 30 -43
§§30 -41
§§ 30 -40
§§ 30 -38
§§ 30 -36

Sofia Sandänger (M) 
Helena Schicht (tvl) 
Lars Lyborg (I<.D) 
Lars-Erill:. Johansson (SD) 

Kommunbiolog Anna Ljunggren 
Kommunbiolog Linnea Asedahl 
Energisamordnare Peter Rydberg 
Strategisk samhällsplanerare Mia Magnusson 
Ivliljöinspektör Anthoula Papakosta 
Miljöinspektör Frida Winbom* 
:tvfiljöinspektör Louisa Borthwick* 
J:VIiljöinspektör Sofia Persson* 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist 
*Ej närvarande §§ 44-45

Justering 
Catherine Tynes Kjellbergh (L) utses att justera och Jan-Ake Carlsson (S) utses till justerarens 
ersättare. Protokollet justeras 2020-02-26 på Ivliljöfön,altningens expedition. 

�::=> 

Justering tillkännages genom anslag den 2020-02-28 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet fotvaras på 
i'viiljöförvaltning 

§§ 30 - 38
§§ 30 - 38
§§ 30 - 36
§§ 30 - 34
§§ 30 -36
§§ 30-58
§§ 30-58
§§ 30-58
§§ 30-58
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AAvvttaall  oomm  ssaammvveerrkkaann  iinnoomm  mmiilljjöö--  oocchh  hhäällssoosskkyyddddssoommrrååddeett  oocchh  lliivvssmmeeddeellssoommrrååddeett  
mmeellllaann  kkoommmmuunneerr  iinnoomm  SSjjuuhhäärraadd..  
 

§ 1 Parter 

Detta avtal reglerar samverkan mellan följande parter: 

Bollebygds kommun org. nr. 212000-2973 

Ulricehamns kommun org. nr. 212000-1579 

Svenljunga kommun org. nr. 212000-1512 

Borås kommun org. nr. 212000-1561 

Tranemo kommun org. nr 212000-1462 

Herrljunga kommun org. nr. 212000-1520 

Vårgårda kommun org. nr. 212000-1454 

Marks kommun org. nr. 212000-1504 

 

§ 2 Syfte  

Syftet med detta avtal är att det ska utgöra en grund för samarbete mellan parterna. Samarbetet 
syftar till att kunna nyttja varandras personalresurser och kompetens samt därigenom öka parternas 
kapacitet, minska sårbarhet och bidra till ökad effektivitet inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet. 

 

§ 3 Omfattning och avgränsning  

Samverkan ska avse myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
livsmedelsområdet för att avtalet ska aktualiseras.  

Uppdragsgivaren har ansvar för att uppdraget inte strider mot reglerna om offentlig upphandling.  

 

§ 4 Uppdragsbeskrivning 

Avtalet innebär sammanfattningsvis att varje uppdragstagare förbinder sig att utföra uppdrag för 
uppdragsgivarens räkning med avtalets villkor som grund. Uppdrag som omfattas av detta avtal är 
tillsyn, inspektion, provtagning, utredning, rådgivning, beslutsfattande, upprättande av yttranden och 
andra likvärdiga insatser. Uppräkningen utgör exempel och ska inte ses som uteslutande.  

Det är uppdragsgivarens ansvar att säkerställa att uppdraget är ordentligt beskrivet för 
uppdragstagen och att uppdragstagaren förstår vad uppdraget innebär. 
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§ 5 Beställning av uppdrag 

Beställning av uppdrag från annan kommun får ske av chef med personalansvar hos den beställande 
parten till chef med personalansvar hos den andra parten. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid 
rätt att inte anta uppdraget. 

Om någon av parterna begär det ska beställning av uppdrag och antagande av uppdrag ske 
skriftligen.  

 

§ 6 Uppdragsgivarens åtaganden 

Uppdragsgivaren ska medverka till att uppdraget kan utföras enligt bestämmelserna i avtalet. Detta 
innebär bland annat att uppdragsgivaren ska tillhandahålla information, stöd, underlag, material och 
lokaler i den utsträckning som krävs för uppdragets utförande.  

Uppdragsgivaren behåller det politiska och rättsliga ansvaret för verksamheten. 

 

§ 7 Uppdragstagarens åtaganden 

Uppdragstagaren ska utföra uppdraget fackmässigt och med omsorg. Uppdragstagaren ska se till att 
uppdraget utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som uppdragsgivaren har bestämt för 
verksamheten samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för uppgifterna.   

 

§ 8 Delegering av ärenden  

Uppdragsgivarens delegeringsordning ska tillämpas vid alla uppdrag.   

Det är alltid ansvarig nämnd hos uppdragsgivaren som bestämmer i vilken omfattning delegation ska 
ske och vad som i övrigt ska gälla i fråga om den delegerade beslutanderätten.  

Uppdragsgivaren ska informera uppdragstagaren om delegeringsordningen och om huruvida 
uppdragstagaren får fatta beslut på uppdragsgivarens vägnar.  

Vid delegation till en anställd i en annan kommun beslutar den anställde på den delegerande 
kommunens vägnar och beslutet är formellt sett fattat av den uppdragsgivande kommunen. 

Beslut som fattas med stöd av delegation ska av uppdragstagaren anmälas till uppdragsgivaren på 
det sätt och i den tid som denne anvisar. 

 

§ 9 Hantering av handlingar, dokumentation och arkiv 

Uppgifter med anledning av uppdraget som kommer uppdragstagaren till handa på något annat sätt 
än genom en handling ska snarast dokumenteras, om de kan ha betydelse för ett beslut i ett ärende 
som omfattas av uppdraget. Det ska framgå av dokumentationen när den har gjorts och av vem.  
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§ 5 Beställning av uppdrag 

Beställning av uppdrag från annan kommun får ske av chef med personalansvar hos den beställande 
parten till chef med personalansvar hos den andra parten. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid 
rätt att inte anta uppdraget. 

Om någon av parterna begär det ska beställning av uppdrag och antagande av uppdrag ske 
skriftligen.  

 

§ 6 Uppdragsgivarens åtaganden 

Uppdragsgivaren ska medverka till att uppdraget kan utföras enligt bestämmelserna i avtalet. Detta 
innebär bland annat att uppdragsgivaren ska tillhandahålla information, stöd, underlag, material och 
lokaler i den utsträckning som krävs för uppdragets utförande.  

Uppdragsgivaren behåller det politiska och rättsliga ansvaret för verksamheten. 

 

§ 7 Uppdragstagarens åtaganden 

Uppdragstagaren ska utföra uppdraget fackmässigt och med omsorg. Uppdragstagaren ska se till att 
uppdraget utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som uppdragsgivaren har bestämt för 
verksamheten samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för uppgifterna.   

 

§ 8 Delegering av ärenden  

Uppdragsgivarens delegeringsordning ska tillämpas vid alla uppdrag.   

Det är alltid ansvarig nämnd hos uppdragsgivaren som bestämmer i vilken omfattning delegation ska 
ske och vad som i övrigt ska gälla i fråga om den delegerade beslutanderätten.  

Uppdragsgivaren ska informera uppdragstagaren om delegeringsordningen och om huruvida 
uppdragstagaren får fatta beslut på uppdragsgivarens vägnar.  

Vid delegation till en anställd i en annan kommun beslutar den anställde på den delegerande 
kommunens vägnar och beslutet är formellt sett fattat av den uppdragsgivande kommunen. 

Beslut som fattas med stöd av delegation ska av uppdragstagaren anmälas till uppdragsgivaren på 
det sätt och i den tid som denne anvisar. 

 

§ 9 Hantering av handlingar, dokumentation och arkiv 

Uppgifter med anledning av uppdraget som kommer uppdragstagaren till handa på något annat sätt 
än genom en handling ska snarast dokumenteras, om de kan ha betydelse för ett beslut i ett ärende 
som omfattas av uppdraget. Det ska framgå av dokumentationen när den har gjorts och av vem.  

Uppdragsgivaren är ansvarig för arkivbildningen avseende de allmänna handlingar som upprättas 
eller kommer in till uppdragstagaren i anledning av uppdraget. Uppdragstagaren ska se till att 
uppdragsgivaren tillställs sådana handlingar. 

 

§ 10 Personuppgifter och sekretess 

Varje part ansvarar för att säkerställa att partens behandling av personuppgifter sker i enlighet med 
dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. 

Uppdragsgivaren är personuppgiftsansvarig.  

 

§ 11 Arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar 

Uppdragstagaren är arbetsgivare för den personal som utför uppdrag som regleras i avtalet och är 
ytterst ansvarig för sin personals arbetsmiljö och arbetsvillkor. Samverkansavtalet påverkar inte 
respektive kommuns arbetsgivaransvar även om personal utför verksamhet inom andra kommuner.   

Uppdragsgivaren ansvarar för att informera om eventuella risker som kan finnas i arbetet och om 
personlig skyddsutrustning ska användas.   

Uppdragsgivaren har arbetsmiljöansvar för uppdragstagarens arbetstagare när de utför arbete i 
uppdragsgivarens verksamhet och i dennes lokaler i enlighet med arbetsmiljölagen 3 kap 12 §.  

 

§ 12 Försäkring 

Det är inte givet att en kommuns försäkring omfattar verksamhet som bedrivs på uppdrag åt andra 
kommuner. Det åligger uppdragstagaren att säkerställa att personalen är försäkrad under uppdraget 
för den andra kommunen.  

 

§ 13 Ansvar för skador 

Vem som svarar för skador orsakade av uppdragstagande tjänsteman bestäms utifrån 
förutsättningarna i det enskilda fallet i enlighet med 3 kap skadeståndslagen (1972:207).  

 

§ 14 Ersättning 

Uppdragsgivaren ska till uppdragstagaren betala en ersättning som är baserad på uppdragstagarens 
självkostnader med anledning av uppdraget.  

Ersättningen baseras på uppdragstagarens timtaxa som är fastställd av kommunfullmäktige. 
Ersättningen fastställs på grundval av faktiskt nedlagd handläggartid för uppdraget som redovisas 
månadsvis.  

Ersättning ska även utgå för redovisade resekostnader som inte omfattas av timtaxan. 
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Om uppdraget kommer att innebära andra kostnader för uppdragstagaren än de som omfattas av 
timtaxan och eventuella resekostnader ska dessa kostnader redovisas skriftligen i förhand av 
uppdragstagaren och godkännas skriftligen av ansvarig chef hos uppdragsgivaren för att 
uppdragstagaren ska ha rätt till sådan ersättning.  

 

§ 15 Betalning och fakturering 

Uppdragstagaren fakturerar uppdragsgivaren enligt de principer för bestämmandet av ersättningen 
som anges i punkt 14.  

Debitering ska ske månadsvis i efterskott. 

Faktura ska i tillämpliga fall omfatta uppgift om antal debiterade timmar uppdelade på 
objekt/ärende.  

Sista betalningsdag ska framgå av fakturan. Om detta inte framgår av fakturan ska betalning erläggas 
senast 30 dagar efter fakturans ankomstdag.  

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.   

Fakturerings-, påminnelse- eller faktureringsavgifter utgår inte. 

Ersättningen ska vara undantagen från mervärdesskatt eftersom samverkan enligt detta avtal 
handlar om utförande av lagstadgade uppgifter som innefattar myndighetsutövning. 

 

§ 16 Uppföljning 

Bägge parter är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av uppdraget. Uppdragsgivaren 
har rätt till löpande insyn i den verksamhet uppdragstagaren svarar för på uppdragsgivarens vägnar. 

Uppföljning ska ske på uppdragsgivarens initiativ och vid de tidpunkter som parterna gemensamt 
bestämmer. 

 

 § 17 Omförhandling  

Parterna är överens om att söka anpassa sig till nya förhållanden som kan uppstå under 
avtalsperioden och på bästa sätt försöka tillgodose varandras förutsättningar och behov. 

Parterna har rätt att begära omförhandling av detta avtal. Omförhandling ska begäras skriftligen av 
respektive kommun. Rätten till begäran om omförhandling innebär inte någon rätt till ändring av 
avtalets innehåll.  

 

§ 18 Ändringar och tillägg  

Tillägg och ändringar av avtalet ska ske skriftligen för att vara gällande och undertecknas av behöriga 
företrädare för respektive part.   
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Om uppdraget kommer att innebära andra kostnader för uppdragstagaren än de som omfattas av 
timtaxan och eventuella resekostnader ska dessa kostnader redovisas skriftligen i förhand av 
uppdragstagaren och godkännas skriftligen av ansvarig chef hos uppdragsgivaren för att 
uppdragstagaren ska ha rätt till sådan ersättning.  

 

§ 15 Betalning och fakturering 

Uppdragstagaren fakturerar uppdragsgivaren enligt de principer för bestämmandet av ersättningen 
som anges i punkt 14.  

Debitering ska ske månadsvis i efterskott. 

Faktura ska i tillämpliga fall omfatta uppgift om antal debiterade timmar uppdelade på 
objekt/ärende.  

Sista betalningsdag ska framgå av fakturan. Om detta inte framgår av fakturan ska betalning erläggas 
senast 30 dagar efter fakturans ankomstdag.  

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.   

Fakturerings-, påminnelse- eller faktureringsavgifter utgår inte. 

Ersättningen ska vara undantagen från mervärdesskatt eftersom samverkan enligt detta avtal 
handlar om utförande av lagstadgade uppgifter som innefattar myndighetsutövning. 

 

§ 16 Uppföljning 

Bägge parter är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av uppdraget. Uppdragsgivaren 
har rätt till löpande insyn i den verksamhet uppdragstagaren svarar för på uppdragsgivarens vägnar. 

Uppföljning ska ske på uppdragsgivarens initiativ och vid de tidpunkter som parterna gemensamt 
bestämmer. 

 

 § 17 Omförhandling  

Parterna är överens om att söka anpassa sig till nya förhållanden som kan uppstå under 
avtalsperioden och på bästa sätt försöka tillgodose varandras förutsättningar och behov. 

Parterna har rätt att begära omförhandling av detta avtal. Omförhandling ska begäras skriftligen av 
respektive kommun. Rätten till begäran om omförhandling innebär inte någon rätt till ändring av 
avtalets innehåll.  

 

§ 18 Ändringar och tillägg  

Tillägg och ändringar av avtalet ska ske skriftligen för att vara gällande och undertecknas av behöriga 
företrädare för respektive part.   

 

§ 19 Avtalstid och uppsägningsvillkor  

Avtalet gäller från och med 2020-09-01 och löper tills vidare med tre månaders uppsägningstid. 
Uppsägningstiden avser hela kalendermånader och börjar således löpa vid nästa kalendermånads 
start vid en uppsägning. Uppsägning ska ske skriftligen och delges de andra parterna.  

Både uppdragsgivaren och uppdragstagaren kan säga upp uppdrag som givits/åtagits genom detta 
avtal. Även då gäller samma uppsägningstid som för avtalet i övrigt om inte någon av 
befrielsegrunderna är uppfyllda.  

Uppdrag får avslutas utan uppsägningstid eller med kortare uppsägningstid om båda parterna är 
överens om det vid uppsägningen.  

 

§ 20 Befrielsegrunder  

Uppdragstagaren fritas från skyldigheten att fullgöra sin del av avtalet och från att erlägga 
skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund 
av krig eller upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, sjukskrivning, dödsfall, ingrepp av 
myndighet eller annan därmed jämförlig händelse som uppdragstagaren inte råder över och inte 
heller kunnat förutse. Arbetskonflikt som har sin grund i kommunens brott mot kollektivavtal får inte 
åberopas som befrielsegrund.  

Skälig försening av färdigställande av uppdrag ska anses godtagbar om förseningen beror på sjukdom 
hos den uppdragstagande parten och möjlighet inte finns att annan personal utför uppdraget. 
Parterna ska samarbeta för att sådana fall åsamkar så lite skada som möjligt för båda parterna. 
Uppdragstagaren ansvarar för att meddela uppdragsgivaren om situationen och hur lång förseningen 
bedöms bli. Vid sjukskrivningar som medför att uppdragstagaren inte kan utföra uppdraget ska 
uppdragsgivaren meddelas direkt.   

Om uppdragstagaren inte fullgör sina skyldigheter vid antagande av uppdrag har uppdragsgivaren 
rätt att häva uppdraget.  

 

§ 21 Tvistlösning 

Tvister med anledning av tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas av parterna i 
godo och i andra hand av Tingsrätten i Borås.   

Uppdragsgivaren har den huvudsakliga bevisbördan gällande vad uppdragen omfattar och inom 
vilken tidsram de ska utföras. Uppdragstagaren har den huvudsakliga bevisbördan gällande 
ersättning som går utöver det som bestäms av avtalets villkor. 

 

§ 22 Godkännande av avtal  

Detta avtal träder i kraft 2020-09-01 under förutsättning att kommunfullmäktige hos respektive part 
godkänner avtalet senast 2020-06-30.  
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