Beslut
BORÅS KOMMUN
50180 BORÅS

2020-04-16
1(5)
Dnr 8.1.2-2020:0006583

Statsbidrag för handledare i Läslyftet för 2020/2021
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att bevilja er ansökan. Beslutet om statsbidrag fattas med
stöd av förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och
skrivutveckling.
Ni beviljas 107 400 kronor i statsbidrag. Ni har sökt 107400 kronor.
Bidraget avser 2020/21. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till
bankgiro/plusgiro 991-1025.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2015:42) inte överklagas.
Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.laslyftet@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Peter Eide-Jensen efter föredragning av Maria Estefors
Girard. Handläggare var Maria Estefors Girard.

Postadress: Box 4002, 171 04 Solna
Besöksadress: Svetsarvägen 16
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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Viktig information om Läslyftet i förskolan läsåret 2020/2021
Statsbidrag får enligt 6 § förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare
i språk-, läs- och skrivutveckling endast lämnas till huvudmän för handledare
som uppfyller följande villkor:
- är legitimerade lärare eller förskollärare,
- är behöriga att undervisa i ämnet svenska eller svenska som andraspråk
eller på annat sätt har tillägnat sig goda kunskaper i språkutvecklande
arbetssätt,
- har minst fyra års erfarenhet av att undervisa, och
- har erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans
med andra förskollärare eller lärare.

Enligt 5 § i nämnda förordning ska även handledaren uppfylla följande
villkor:
- är anställda hos huvudmannen, och
- på 10 eller 20 procent av heltid tjänstgör som handledare för lärare och
förskollärare i språk-, läs- och skrivutveckling inom ramen för fortbildningen
Läslyftet.

Utöver villkoren i nämnda förordning ska handledaren enligt Skolverkets
riktlinjer genomföra följande arbetsuppgifter:
- Informera de deltagande förskollärarna, den övriga pedagogiska personalen
och skolbibliotekarierna på förskolan om syftet med fortbildningen och om
hur insatsen är upplagd.
- Leda det kollegiala lärandet för de deltagande förskollärarna, den övriga
pedagogiska personalen och skolbibliotekarierna på förskolan och handleda
deltagarna som genomför en modul på Skolverkets Lärportal på arbetstid
under läsåret 2020/2021.
- En handledare som har 10 procent nedsättning i arbetstid ska handleda
mellan 12 och 22 deltagare. En handledare som har 20 procent nedsättning i
arbetstid ska handleda mellan 23 och 40 deltagare.
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Beräkning av bidragsbeloppet
För varje handledare lämnas ersättning för lön med ett schablonbelopp
motsvarande 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en
förskollärare. För Läslyftet i förskolan läsåret 2020/2021 har beloppet
fastställts till 53 700 kronor för en handledare som har nedsättning i
arbetstid motsvarande 10 procent av en heltidstjänst respektive 107 400
kronor för en handledare med en nedsättning motsvarande 20 procent av en
heltidstjänst.

Urval i årets ansökningsomgång
Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel
för beslutar Skolverket i enlighet med 11 § förordning (2015:42) om
statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling om urval. I
ansökningsomgången för läsåret 2020/2021 har inte Skolverket gjort något
urval. Skolverket prövar sena ansökningar om det finns medel att tillgå.

Utbetalningsplan
Beviljat bidrag utbetalas med hälften av bidraget vid två tillfällen, under juni
2020 respektive under januari 2021. Utbetalningen har meddelandetexten
Läslyftet ht2020 respektive Läslyftet vt2021.

Ändrade omständigheter eller uppgifter
Skolverket kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag eller enligt 16 § i
nämnda förordning besluta om återkrav om det kommer fram att ärendets
förutsättningar eller uppgifterna som lämnats har ändrats väsentligt.

Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket snarast om det sker
förändringar vad gäller er verksamhet. Det kan till exempel röra sig om
förändringar som innebär att huvudmannen fusioneras med en annan
huvudman eller att ni är under rekonstruktion. Även förändringar som
innebär att huvudmannen köper eller säljer skolenheter från en annan
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huvudman ska meddelas Skolverket. Detta görs genom att skicka ett
meddelande till statsbidrag.administration@skolverket.se.

Ändring av beslut
Om ni vill begära en ändring av beslut, kontakta Skolverket per e-post på
statsbidrag.laslyftetiforskolan@skolverket.se. Uppge ärendets diarienummer
och anledning till den begärda ändringen.

Redovisning och uppföljning
Skolverket kommer att följa upp och utvärdera hur bidraget har använts.
Den huvudman som har tagit emot statsbidrag ska enligt 13 § i ovan nämnda
förordning lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Skolverket
som myndigheten begär.
Senast den 15 september 2021 ska huvudmän som beviljats statsbidrag
för Läslyftet i förskolan 2020/21 lämna in sin redovisning till Skolverket. I
redovisningen ska ni redogöra för hur statsbidraget har använts:
- Hur stor del av bidraget som har använts för fortbildningen Läslyftet i
förskolan,
- Vilka handledare och deltagare som har genomfört insatsen,
- Antal personer som inte har fullföljt insatsen och skälen till det,

Skolverket kan komma att samla in ytterligare uppgifter. Information om
vilka uppgifter Skolverket samlar in i samband med slutredovisningen
kommer att publiceras på statsbidragets webbsida våren 2021.

Återbetalning av statsbidrag
Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i 15 § förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i
språk-, läs- och skrivutveckling.
Ni är bland annat skyldiga att lämna de uppgifter som Skolverket begär,
annars kan ni bli återbetalningsskyldiga.

Beslut

2020-04-16
5(5)
Dnr 8.1.2-2020:0006583

Anmälan om byte av handledare
Om ni vill anmäla ett byte av handledare mot en annan handledare
som inte påverkar er nedsättning i tjänst, behöver ni registrera detta via
denna länk:https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?
QuestID=5449478&sid=ROvY8tNOV7

Innan ni gör handledarbyten behöver ni försäkra er om att den nya
handledaren uppfyller de villkor som finns. Om det i slutredovisningen
framkommer att ni har tillsatt en handledare som inte uppfyller kraven
kommer ni att bli återbetalningsskyldiga. För att ni ska få behålla er
utbildningsplats måste handledarbyte ha inkommit innan det andra
utbildningstillfället som äger rum den 23 oktober 2020.
Om ni har frågor om handledarutbildningen, handledarbyten eller om
konferenser, kontakta Skolverket på laslyftet@skolverket.se
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Omfördelning av budget, ny familjecentral
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av avsatta medel i budget 2020 för en
familjecentral i centrala Borås enligt följande:
Förskolenämnden 2 100 000 kronor
Kulturnämnden 300 000 kronor
Individ- och familjeomsorgsnämnden 600 000 kronor.
Sammanfattning av ärendet
I budget 2018 beslutade Kommunfullmäktige att Förskolenämnden i
samverkan med IFO-nämnden ska starta en familjecentral på en central plats i
Borås. Medel för detta ändamål finns avsatta i Borås Stads budget 2020.
Kommunfullmäktige har bemyndigat Kommunstyrelsen att besluta om
fördelning av avsatta medel uppgående till högst 3 000 000 kr för en
familjecentral i centrala Borås.
Förskoleförvaltningen har inkommit med en kostnadsberäkning avseende år
2020 för den nya familjecentralen (bilaga). Med anledning av att
Förskolenämnden ansvarar för samordning av familjecentraler enligt Borås
Stads reglemente omfattar beräkningen samtliga tre berörda nämnder.
Beräkningen omfattar hela år 2020 trots att familjecentralen inte öppnades
förrän i mitten av februari. Men eftersom starten senarelagts har de berörda
nämnderna ändå haft kostnader från årets början.
Den totala kostnaden beräknas till 3 000 000 kr och fördelar sig enligt
beräkningen med 2 110 000 kr till Förskolenämnden, 280 000 kr till
Kulturnämnden och 610 000 kr till Individ- och familjeomsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
1. Bilaga Ny familjecentral, kostnadsberäkning 2020

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kostnader ny familjecentral
Lokalhyra
Lokalvård
Material och tjänster
Del av chef
Personal öppen förskola
Personal Kultur 0,5 tj
Personal IFO 1,0 tj

Tkr
550
100
225
95
1 140
280
610
3 000
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SCB:s medborgarundersökning 2019
Kommunstyrelsens beslut
Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning.
Sammanfattning av ärendet
Borås Stad har deltagit i SCB:s Medborgarundersökning 2019. Sammanlagt har
135 kommuner genomfört undersökningen under 2019. 1 600 personer i
åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa svarade 589 personer på enkäten.
Resultatet redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100.
• Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo
och leva på.
• Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika
verksamheter.
• Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om invånarnas inflytande på
kommunala beslut och verksamheter.
Resultat
Borås
2017

Borås
2019

Medel
riket
2019

Nöjd Region-Index- Helheten

62

63

59

Nöjd Medborgar- Index- Helheten

55

58

53

Nöjd Inflytande-Index - Helheten

37

39

39

Borås Stad

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens skrivelse
2. Bilaga 1- SCB:s Medborgarundersökning 2019 - alla resultat
3. Bilaga 2 - SCB:s Medborgarundersökning Borås – rapport 2019

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Instans

2020-04-14

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00284 1.4.2.0

Eva Andreasson
Handläggare
033 353220

SCB:s medborgarundersökning 2019
Kommunstyrelsens beslut
Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning.
Sammanfattning
Borås Stad har deltagit i SCB:s Medborgarundersökning 2019. Sammanlagt har 135
kommuner genomfört undersökningen under 2019. 1 600 personer i åldrarna 18–84
år tillfrågades och av dessa svarade 589 personer på enkäten.
Resultatet redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100.
• Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva
på.
• Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter.
• Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om invånarnas inflytande på kommunala
beslut och verksamheter.
Resultat
Borås
2017

Borås
2019

Medel
riket
2019

Nöjd Region-Index- Helheten

62

63

59

Nöjd Medborgar- Index- Helheten

55

58

53

Nöjd Inflytande-Index - Helheten

37

39

39

Borås Stad

Ärendet i sin helhet
Borås Stad har deltagit i SCB:s Medborgarundersökning 2019. Sammanlagt har 135
kommuner genomfört undersökningen under 2019. Sedan undersökningen
genomfördes första gången hösten 2005 har 272 av landets kommuner deltagit i
undersökningen.
Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 4 november 2019. Ett
slumpmässigt urval på 1 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa
svarade 589 personer på enkäten.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Undersökningens innehåll
Undersökningen innehåller tre olika delar med varsitt helhetsbetyg:
• Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva
på.
• Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter.
• Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om invånarnas inflytande på kommunala
beslut och verksamheter.
Resultatet redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100.
Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och
75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.
Resultat
Här redovisas ett urval av resultaten inom respektive område. Resultaten redovisas
för de två senaste mätningarna. 2019 års resultat jämförs med även med
genomsnittet för riket, (här avses de 135 kommuner som deltagit).
Resultat för Borås Stad, för de tre senaste mätningarna och med alla enkätfrågorna
redovisas i bilaga 1.
SCB:s resultatrapport ger ytterligare information om resultatet- bilaga 2
Borås
2017

Borås
2019

Medel
riket
2019

62

63

59

65

67

62

50

51

53

Tillgång till livsmedels- och andra affärer, kaféer och
restauranger inom rimligt avstånd.

70

72

61

Trygg och säker på kvällar och nätter. Trygg och säker mot
rån, misshandel och mot inbrott.

48

50

57

Tillgång till universitets- och högskole- och andra utbildningar
inom rimligt avstånd.

77

77

59

Borås Stad
Nöjd Region-Index, Helheten
Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till Borås?
Möjlighet att hitta bra boende och olika typer av boendeformer.

Boråsarna mer nöjda med sin stad än medelvärdet för riket. En majoritet av dem
som besvarat enkäten, kan också rekommendera andra att flytta till Borås.
De tycker att det finns bra tillgång till affärer, kaféer och restauranger inom rimligt
avstånd. De är också mycket nöjda med tillgången utbildning, men inte lika nöjda
med utbudet av bostäder. Invånarna i Borås känner sig också mindre trygga jämfört
med medelvärdet för riket.
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Pågående arbete inom några av de områden som medborgarundersökningen
omfattar.

Borås Stad har under 2019 tagit fram detaljplaner för mer än 1000 bostäder, med
syfte att skapa förutsättningar för marknaden att bygga fler bostäder. Under de
senaste två åren har handläggningstiden för bygglov minskat betydligt
Det finns ett rikt utbud av restauranger och caféer, vilket är en viktig parameter för
besöksnäringen. Borås Stads näringslivsenhet arbetar tillsammans med övriga
förvaltningar för att på olika sätt, stödja näringslivet i att utveckla och kvalitetssäkra
sina verksamheter så de kan möta boråsarnas behov och önskemål.” Borås Borås
TME arbetar med att få fler besökare, evenemang och möten till Borås. Fler
besökare, ger i slutändan ett bättre och attraktivare utbud för invånarna.
Borås Stad gör regelbundet trygghetsmätningar för att följa invånarnas upplevda
trygghet. Resultatet visar att invånarna främst upplever de offentliga platserna i sitt
närområde, såsom torg och parker som otrygga. Det har föranlett särskilda
satsningar på torgmiljöer, mötesplatser och parker. Andra insatser som boendemöten
och trygghetsvandringar genomförs regelbundet i samverkan med berörda aktörer
tillsammans med invånarna. Det finns både lokala nätverk för unga och
områdesnätverk där vi arbetar för trygga miljöer i de olika bostadsområdena. Läs
mera här: Lokal samverkan - nätverk och ortsråd

Borås
2017

Borås
2019

Medel
riket
2019

Nöjd Medborgar- Index-Helheten

55

58

53

Vad tror eller tycker du om kulturverksamheten?

71

70

61

Vad tror eller tycker du om kommunens stöd och hjälp till
utsatta personer?

47

47

47

Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen?

45

43

49

80

81

76

64

64

54

Borås Stad

Vad tror eller tycker du om dricksvattnet, vattenförsörjningen
och avloppssystemen i din kommun?
Vad tror eller tycker du om kommunens insatser för att
invånarna ska kunna leva miljövänligt?

Boråsarna är nöjda med de flesta av kommunens verksamheter. Kulturverksamheten
och vattenförsörjning och avlopp får höga betyg, som även är betydligt högre än
medelvärdet för riket. Boråsarna ger ett lägre betyg till äldreomsorgen och
kommunens stöd och hjälp till utsatta personer.
Pågående arbete inom några av de områden som medborgarundersökningen
omfattar.

Biblioteken arbetar bland annat med att öka tillgängligheteten till biblioteken. Ett
exempel är Dalsjöfors bibliotek, som har börjat med ”meröppet” bibliotek under
kvällstid, där besökaren kan använda biblioteket även på tider då biblioteket inte är
bemannat. Under 2020 planeras nästa ”meröppna” bibliotek i Fristad.
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Under hösten 2019 invigdes Hässlehuset – en plats där både öppen
ungdomsverksamhet, bibliotek och kulturskola finns under ett och samma tak. 2020
fortsätter arbetet med att nå ut till fler, öka samverkan mellan olika aktörer och inom
den egna förvaltningen, för att erbjuda Boråsarna ett rikt kulturliv.
När det gäller stöd till utsatta personer, har Arbetslivsförvaltningen ett nära
samarbete med Arbetsförmedlingen. Vi erbjuder personer, som av olika skäl står
långt från arbetsmarknaden, utvecklingsanställningar och rehabiliterande anställning
(OSA). Anställningen kombineras med stärkande insatser som till exempel hälsa och
studier.
Förvaltningen gör också en särskild satsning på feriejobb för unga med
funktionsnedsättning. Det finns då möjlighet att få stöd och anpassning av
arbetsuppgifterna, för dem som ha behov av det. Målet är att fler unga ska kunna ta
ett feriejobb.
För boråsare som tillhör den romska minoriteten, finns en särskild satsning med
romska brobyggare, som kan ge enskilt stöd till romer i kontakten med Borås Stad
och andra myndigheter. En romsk brobyggare är placerad på Bodaskolan för att
arbeta med romska barn och föräldrakontakter.
Vård- och äldreförvaltningen arbetar mycket med resultatet från den årliga
brukarundersökningen. Den visar att de äldre i hög grad är nöjda med verksamheten.
Samtidigt visar medborgarundersökningen att boråsaren i allmänhet är mycket
mindre nöjd med verksamheten.
Varje enhet tar del av sitt resultat i brukarundersökningen, gör analysen tillsammans
och kommer fram till åtgärder för att förbättra i verksamheten.
Hemtjänstgrupper har vid två tillfällen under 2019 haft öppet hus för brukare,
anhöriga och för boråsare som vill veta mer om hemtjänsten och äldreomsorgen.
Förvaltningen har även startat ett utvecklingsarbete med att införa kvalitetsregistret
BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) för att förbättra vården
och omsorgen till personer med demenssjukdom och minska olämpliga läkemedel.
Vård- och äldrenämnden inför förenklat beslutsfattande enligt Socialtjänstlagen från
1 april 2020 Det innebär att det blir enklare för personer som är 80 år eller äldre att
få stöd med tvätt och städ. Alla som är 75 år och äldre kan få insatsen digitalt stöd
(individuellt). Syftet är att förenkla för den enskilde invånaren i Borås.
Borås Stad har väldigt bra kvalitet på kranvattnet. Boråsarna tycker det smakar gott.
Borås Energi och Miljö AB har under de senaste åren målmedvetet kommunicerat ut
fördelar med att välja kranvatten framför buteljerat vatten och försöker att lyfta
vattenfrågorna i Borås på olika sätt.
Under 2018 började Borås nya avloppsreningsverk att användas. I och med den nya
anläggningen har Borås numera ett av världens renaste avloppsvatten som släpps
tillbaka ut i Viskan.
Under 2019 arrangerade Borås Energi och Miljö AB Vattendagen tillsammans med
idrottsföreningar i Borås. Det är en dag som arrangeras för att lyfta vattenfrågorna i
Borås och visa på vattnets värde.
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Boråsarnas insatser för miljön är avgörande för att vi totalt ska minska vår
miljöpåverkan. Därför är det viktigt att motivera och engagera dem i stadens
miljöarbete.
Miljöförvaltningen genomför, tillsammans med Navet Science Center Drömstadsprojektet för fjärde gången. Projektet riktar sig till stadens femteklassare som under
ett helt läsår får lära sig mer om miljöarbete och hur vi kan bygga en hållbar stad. Det
är Sveriges största hållbarhetsprojekt för femteklassare, då ca 450 ungdomar är
engagerade under ett helt läsår.
Samverkansprojektet Borås Rent och Snyggt har visat på framgångsrikt arbete för att
minska nedskräpningen i staden. Under flera års tid har Borås blivit utsedda till årets
Håll Sverige Rent kommun.
Fritids- och Folkhälsoförvaltningen har tagit fram Smarta Kartan
(http://www.smartakartansjuharad.se/), en webbplats som syftar till hållbar
konsumtion.

Borås
2017

Borås
2019

Medel
riket
2019

Nöjd Inflytande-Index - Helheten

37

39

39

Tillgången till information om kommunen och dess
verksamheter.

55

58

53

36

39

38

Borås Stad

Möjligheten att påverka politiska beslut och inom
verksamheterna- samt hur politikerna lyssnar på invånarnas
synpunkter.

Boråsarnas syn på möjligheten till inflytande och möjlighet att påverka politiska
beslut får ett lågt betyg både i Borås och i riket som helhet. I Borås har dock betyget
förbättrats sedan föregående mätning och ligger nu på eller nära genomsnittet för
riket
Samtidigt ger invånarna ett högre betyg än riksgenomsnittet till Borås Stads
information om kommunen och dess verksamheter.
Pågående arbete inom några av de områden som medborgarundersökningen
omfattar.

Information förmedlas på många olika sätt, bland annat via kommunens webbplats,
genom sociala medier och genom utskick av informationstidningen Såklart Borås till
alla hushåll i kommunen.
Medborgardialog är ett annat sätt för invånarna att samtala och kunna påverka
politikerna. Möjligheten att lämna in e-petitioner är ett annat sätt där invånaren via
webben komma med förslag som sedan andra invånare digitalt kan skriva under.
.
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Några gånger per år ger Kommunfullmäktige och våra nämnder möjligheter till
allmänheten att ställa frågor. Information om tidpunkt är läggs ut på respektive
nämnds sammanträdesinformation.
Det går också att lämna synpunkter till kommunen via Borås Stads webbsida.
Synpunkterna lämnas till berörd förvaltning som svarar den som lämnat synpunkten.

Hur kan resultatet användas?
Flertalet nämnder och bolag är berörda av resultaten och Kommunstyrelsen påtalar
betydelsen av att de används i det egna förbättringsarbetet.
När det gäller medborgarundersökningen är det viktigt att komma ihåg att den är en
attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt att vara ett av flera
verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Därför
behöver nämnderna även inhämta kunskap från andra håll om de områden som
undersökningen tar upp. Det kan till exempel vara från brukarundersökningar,
Kommunens Kvalitet i Korthet, LUPP- undersökningen, Öppna Jämförelser och
nationell statistik inom berörda verksamheter.
Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet inom de
områden där det är relevant.

Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag
2. KS- skrivelse
3. Bilaga 1- SCB:s Medborgarundersökning 2019 - alla resultat
4. Bilaga 2 - SCB:s Medborgarundersökning Borås – rapport 2019

Beslutet expedieras till
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Arbetslivsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Kulturnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Sociala omsorgsnämnden
Stadsrevisionen
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Tekniska nämnden
Vård- och äldrenämnden
Överförmyndarnämnden
BorasBoras
Borås Energi och Miljö AB
Borås Elnät AB
Borås Parkerings AB
Borås Djurpark AB
AB Bostäder i Borås
Fristadbostäder AB
Viskaforshem AB
Sandhultsbostäder
Toarpshus

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef
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SCB:s medborgarundersökning hösten 2019



Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om
invånarnas inflytande över kommunala beslut och verksamheter.

Mer om modellen

Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i
SCB:s medborgarundersökning.



Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor.



Frågorna besvaras på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10
är högsta betyg.

Sammanlagt deltog 135 kommuner 2019. Sedan undersökningen


genomfördes första gången hösten 2005 har 272 av landets kommuner

Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan
variera mellan 0 och 100.

deltagit och 255 av dessa har deltagit mer än en gång.


I denna rapport redovisas resultatet för Borås Stad.
Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 4 november

Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för
”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.

2019. Ett slumpmässigt urval på 1 600 personer i åldrarna 18–84 år

Alla kommenterade skillnader mellan kommunens betygsindex och

tillfrågades och av dessa besvarade 37 procent enkäten.

genomsnittsresultaten i rapporten är statistiskt säkerställda om inget annat

Jämförelser med resultat för samtliga kommuner avser de 135 kommuner

anges. Läs mer om felmarginaler och om analysmodellen i rapportbilagan.

som var med i undersökningen 2019.

Inför eget arbete med resultaten

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en
attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens

(NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten

invånare ser på sin kommun. Det är därför viktigt att även inhämta kunskap

och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta

från andra håll om de områden som undersökningen tar upp.

verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör

Modellanalyserna syftar till att ge en helhetsbild som pekar ut vilka

prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens invånare.

områden som har särskilt stor betydelse för en förbättring av de

Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg


helhetsbetyg som invånarna ger sin kommun.

Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen

Rapportbilaga

som en plats att bo och leva på.


Till denna resultatrapport finns en rapportbilaga. I rapportbilagan finns mer

Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om

ingående information om undersökningen, analysmodellen med NKI,

kommunens olika verksamheter.

anvisningar för att tolka och arbeta vidare med resultaten, enkäten och
deltagande kommuners svarsfrekvenser.
1
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svenska, engelska, finska och spanska. Därefter skickades en pappersenkät

Tabell- och diagrambilaga

och informationsbrev ut till de som inte svarat. Pappersenkäten fanns även

Till denna resultatrapport finns även en tabell- och diagrambilaga. Bilagan

tillgänglig på arabiska att beställa från SCB. Ytterligare två påminnelser

innehåller samtliga tabeller och diagram för Borås Stad som använts till

skickades ut till de som inte besvarat enkäten, varav den sista innehöll en

analysen i denna rapport.

ny pappersenkät. Insamlingen pågick mellan 23 augusti och 4 november

Jämförelser med andra kommuner och undersökningsomgångar

2019.

Jämförelser mellan enskilda kommuner ska göras med viss försiktighet, då

Svarsandel

verksamheter och förhållanden kan variera mellan olika kommuner. Det kan

Svarsandelen för Borås Stad blev 37 procent. Borås Stad deltog även i

finnas skillnader mellan kommunerna som i sin tur förklarar skillnader i

medborgarundersökningen hösten 2017. Svarsandelen blev då 36 procent.

nöjdhet, vilka inte fångas av undersökningen. Resultaten för de kommuner
som varit med i undersökningen från 2010 och framåt är tillgängliga via

Svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner 2019 blev 41 procent.

www.scb.se/medborgarundersokningen.

År 2018 var den också 41 procent, och 2017 var den 40 procent. Under 2016
gjordes undersökningen två gånger, på våren var svarsfrekvensen 41

Den 18 december publicerar vi årets resultat under Demokrati i SCB:s

procent och på hösten 42 procent.

statistikdatabas, www.statistikdatabasen.scb.se.

Även om det självfallet är säkrare att göra statistik utan bortfall, finns olika

Om undersökningen

statistiska metoder för att kompensera för bortfallet. På SCB används
viktning av svaren, vilket innebär att om en viss grupp är underrepresenterad i svaren i förhållande till populationen, väger den gruppens

Population och urval

svar tyngre i resultaten. I medborgarundersökningen använder vi juridiskt
kön och ålder för denna viktning.

Populationen är Borås Stads invånare i åldrarna 18–84 år. Undersökningen
genomfördes som en urvalsundersökning och SCB:s register över
totalbefolkningen var urvalsram. Som standard drogs ett urval om 800
personer i kommuner med färre än 10 000 invånare i åldrarna 18–84 år, 1
200 personer i kommuner med 10 000–59 999 invånare och 1 600 personer i
kommuner med 60 000 eller fler invånare i dessa åldrar.

Insamling
Totalt gjordes fyra utskick till urvalspersonerna, per post. Det första
utskicket till urvalspersonerna innehöll ett informationsbrev med
inloggningsuppgifter till webbenkäten samt information om
undersökningen och dess syfte. Enkäten på webben fanns tillgänglig på
2
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Del A. Nöjd-Region-Index (NRI)
Hur ser medborgarna på Borås Stad som en plats att bo
och leva på?

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur

Tabell A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och
frågeområdenas betygsindex för Borås Stad samt för samtliga 135 kommuner i
undersökningsomgången 2019.

Trygghet samt Bostäder som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index.

Borås Stad

medborgarna bedömer Borås Stad som en plats att bo och leva på blev 63.
För Borås Stad är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena

46 procent av medborgarna i Borås Stad kan starkt rekommendera vänner och

Samtliga
kommuner

bekanta att flytta till kommunen (betyg 8-10 på den 10-gradiga skalan) medan
14 procent vill avråda från det (betyg 1-4 på den 10-gradiga skalan).

Betygsindex

Felmarg.

Betygsindex

NRI

63

±2,0

59

NRI för Borås Stad är högre jämfört med genomsnittsresultatet.

Rekommendation

67

±2,3

62

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet …

Utbildningsmöjligheter

77

±1,7

59

Kommersiellt utbud

72

±1,9

61

Fritidsmöjligheter

68

±1,6

59

… Arbetsmöjligheter högre.

Arbetsmöjligheter

66

±2,1

56

Kommunikationer

… Utbildningsmöjligheter högre.

65

±1,8

59

Bostäder

51

±1,9

53

Trygghet

50

±2,3

57

NRI för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 59.

… Rekommendation högre.

… Bostäder inte säkerställt högre eller lägre.
… Kommunikationer högre.
… Kommersiellt utbud högre.
… Fritidsmöjligheter högre.
… Trygghet lägre.
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Frågeområden som bör Prioriteras förväntas vid en förbättring ha stor påverkan

Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att
medborgarna i Borås Stad ska bli nöjdare?

på helhetsbetyget NRI. Dessa har fått relativt låga betygsindex och har
förhållandevis hög effekt, det vill säga stor påverkan på helhetsbetyget NRI.

Diagram A1. Nöjd-Region-Index (NRI).
Prioriteringsmatris för Borås Stad 2019.

I en andra prioriteringsgrupp återfinns de frågeområden som hamnar uppe till
höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa områden har förhållandevis

Borås Stad

Betygsindex

höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras.

100
Bevara

Frågeområden som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen

Förbättra
om möjligt

kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex

90

förväntas ha en lägre effekt på NRI.
Högst upp till vänster hamnar de frågeområden vars betygsindex kan Bevaras.

80

En sänkning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och

Utb.möjl.

frågeområdet hamnar då i den prioriterade delen av matrisen.

Kommers.utb.

70

Arb.möjl.

Fritids.möjl.

Kommunik.

Frågeområden som bör prioriteras
Trygghet, Bostäder

60

Bostäder

50

Frågeområden som bör förbättras om möjligt
Trygghet

Fritidsmöjligheter

Frågeområden som kan ges lägre prioritet

40

Inget frågeområde har hamnat här.
30
Lägre
prioritet

Frågeområden som bör bevaras

Prioritera

Kommersiellt utbud, Kommunikationer, Utbildningsmöjligheter, Arbetsmöjligheter

20

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Effektmått
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Borås Stad deltog även i medborgarundersökningen hösten 2007, hösten 2011,
hösten 2013, hösten 2015 och hösten 2017.

Jämförelser med tidigare år
Diagram A2. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och frågeområdenas betygsindex
för Borås Stad. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit.

NRI för Borås Stad blev 63 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd
förändring jämfört med hösten 2017 då NRI var 62.

2019

NRI

För Borås Stad har inga frågeområden fått säkerställt förändrade betygsindex

2017
2015

Rekommendation

jämfört med hösten 2017.
Indexet Rekommendation blev 67 för Borås Stad i årets undersökning. Det är inte

Arbetsmöjligheter

en säkerställd förändring jämfört med hösten 2017 då indexet Rekommendation

Utbildningsmöjligheter

var 65.

Bostäder
Kommunikationer
Kommersiellt utbud
Fritidsmöjligheter
Trygghet
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
100
Betygsindex

Borås Stad
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För Borås Stad är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna

Del B. Nöjd-Medborgar-Index (NMI)
Hur ser medborgarna i Borås Stad på kommunens
verksamheter?

Äldreomsorgen, Gator och vägar samt Grundskolan som kan höja helhetsbetyget
Nöjd-Medborgar-Index.
Betygsindexet för Bemötande och tillgänglighet, det vill säga hur medborgarna

Tabell B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt
verksamheternas betygsindex för Borås Stad samt för samtliga 135 kommuner i
undersökningsomgången 2019.

Borås Stad

NMI
Bemötande och tillgänglighet
Vatten och avlopp
Räddningstjänsten
Kultur
Renhållning och sophämtning
Idrotts- och motionsanläggningar
Miljöarbete
Gymnasieskolan
Förskolan
Grundskolan
Gång- och cykelvägar
Gator och vägar
Stöd för utsatta personer
Äldreomsorgen

Betygsindex
58
57
81
79
70
68
66
64
62
57
54
54
53
47
43

Felmarg.
±2,3
±2,3
±1,9
±1,9
±2,1
±2,3
±1,9
±2,6
±2,0
±2,4
±2,3
±2,5
±2,5
±2,3
±2,8

bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt med
kommunen, blev 57 i Borås Stad.
NMI för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 53.

Samtliga
kommuner

NMI för Borås Stad är högre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med
genomsnittsresultatet är betygsindexet för verksamheten …

Betygsindex
53
55
76
77
61
65
60
54
56
64
57
54
53
47
49

… Bemötande och tillgänglighet inte säkerställt högre eller lägre.
… Förskolan lägre.
… Grundskolan lägre.
… Gymnasieskolan högre.
… Äldreomsorgen lägre.
… Stöd för utsatta personer inte säkerställt högre eller lägre.
… Räddningstjänsten inte säkerställt högre eller lägre.
… Gång- och cykelvägar inte säkerställt högre eller lägre.
… Gator och vägar inte säkerställt högre eller lägre.
… Idrotts- och motionsanläggningar högre.
… Kultur högre.
… Miljöarbete högre.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur
medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Borås Stad blev 58.

… Renhållning och sophämtning högre.
… Vatten och avlopp högre.
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Vilka verksamheter bör uppmärksammas för att
medborgarna i Borås Stad ska bli nöjdare?

Verksamheter som bör prioriteras

Diagram B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI).
Prioriteringsmatris för Borås Stad 2019.

Verksamheter som bör förbättras om möjligt

Äldreomsorgen, Gator och vägar, Grundskolan

Miljöarbete, Renhållning och sophämtning, Vatten och avlopp, Gymnasieskolan

Borås Stad

Betygsindex

Verksamheter som kan ges lägre prioritet

100
Bevara

Förbättra
om möjligt

Gång- och cykelvägar, Stöd för utsatta personer, Förskolan

90

Verksamheter som bör bevaras
Idrotts- och motionsanläggningar, Kultur, Räddningstjänsten

V&A

80

RÄ

70

KU

R&S
I&M
MI

GY

60
FÖ

G&C
GR

G&V

50
ST

ÄL

40

30

Lägre
prioritet

Prioritera

20

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Effektmått
FÖ

Förskolan

I&M Idrotts- och motionsanläggningar RÄ

Räddningstjänsten

G&C Gång- och cykelvägar KU

Kultur

ST

G&V Gator och vägar

MI

Miljöarbete

V&A Vatten och avlopp

GR

Grundskolan

R&S Renhållning och sophämtning

GY

Gymnasieskolan

ÄL

Stöd för utsatta personer

Äldreomsorgen
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Jämförelser med tidigare år

Borås Stad deltog även i medborgarundersökningen hösten 2007, hösten 2011,

Diagram B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och
Tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex för Borås Stad.
De tre senaste omgångarna kommunen deltagit.

NMI för Borås Stad blev 58 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd

hösten 2013, hösten 2015 och hösten 2017.
förändring jämfört med hösten 2017 då NMI var 55.

NMI

2019

Bemötande och tillgänglighet

2017

För Borås Stad har inga verksamheter fått säkerställt förändrade betygsindex

Förskolan

2015

jämfört med hösten 2017.

Grundskolan

Indexet Bemötande och tillgänglighet blev 57 för Borås Stad i årets undersökning.

Gymnasieskolan
Äldreomsorgen

Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2017. Då var indexet

Stöd för utsatta personer

Bemötande och tillgänglighet 54.

Räddningstjänsten
Gång- och cykelvägar
Gator och vägar
Idrotts- och motionsanläggningar
Kultur
Miljöarbete
Renhållning och sophämtning
Vatten och avlopp
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Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur

Del C. Nöjd-Inflytande-Index (NII)
Hur ser medborgarna i Borås Stad på sitt inflytande i
kommunen?

medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Borås Stad blev 39.
För Borås Stad är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena
Förtroende samt Påverkan som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index.

Tabell C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex för Borås Stad samt för
samtliga 135 kommuner i undersökningsomgången 2019.

Borås Stad

NII
Information
Kontakt
Förtroende
Påverkan

Betygsindex
39
58
45
42
39

Felmarg.
±2,8
±2,5
±2,2
±2,8
±2,7

NII för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 39.
NII för Borås Stad är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med

Samtliga
kommuner

genomsnittsresultatet.
Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet …

Betygsindex
39
53
48
43
38

… Kontakt lägre.
… Information högre.
… Påverkan inte säkerställt högre eller lägre.
… Förtroende inte säkerställt högre eller lägre.
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Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att få
nöjdare medborgare i Borås Stad?

Frågeområden som bör prioriteras

Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII).
Prioriteringsmatris för Borås Stad 2019.

Frågeområden som bör förbättras om möjligt

Förtroende, Påverkan

Inget frågeområde har hamnat här.

Borås Stad

Betygsindex

Frågeområden som kan ges lägre prioritet

100
Bevara

Förbättra
om möjligt

Kontakt

90

Frågeområden som kan bevaras
Information

80

70

Information
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50
Kontakt

Förtroende
Påverkan
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20
0,0
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Effektmått

10

Resultat Del C – Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen?

SCB:s medborgarundersökning 2019

Borås Stad deltog även i medborgarundersökningen hösten 2007, hösten 2011,

Jämförelser med tidigare år

hösten 2013, hösten 2015 och hösten 2017.

Diagram C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex för Borås Stad. De tre
senaste omgångarna kommunen deltagit.

NII för Borås Stad blev 39 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd
förändring jämfört med hösten 2017 då NII var 37.

2019
2017

NII

För Borås Stad har inga frågeområden fått säkerställt förändrade betygsindex

2015

jämfört med hösten 2017.
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BILAGA
Datum

2020-02-25

SCB-Medborgar-undersökning 2015-2019
Färgsättning enl SCB:s definition

Ej godkänt

Mindre
nöjd

Nöjd

Mycket
nöjd

2015

2017

2019

Medel
riket 2019

64
63
53
70
71
64
69
54
76

62
64
50
69
70
64
65
48
77

63
66
51
68
72
65
67
50
77

59
56
53
59
61
59
62
57
59

57
55
56
54
52
61
53
64
70
64
68
78
47
80
46

55
54
58
52
52
63
53
67
71
64
68
79
47
80
45

58
57
57
53
54
62
54
66
70
64
68
79
47
81
43

53
55
64
53
57
56
54
60
61
54
65
77
47
76
49

39
43
56
38
45

37
41
55
36
43

39
42
58
39
45

39
43
53
38
48

Resultat- Borås Stad
Nöjd Region-Index - Helheten
Arbetsmöjligheter
Bostäder
Fritidsmöjligheter
Kommersiellt utbud
Kommunikationer
Rekommendation
Trygghet
Utbildningsmöjligheter

Nöjd Medborgar- Index-Helheten
Bemötande, tillgänglighet
Förskolan
Gator och vägar
Grundskola
Gymnasieskola
Gång och cykelvägar
Idrott och motionsanläggningar
Kultur
Miljöarbete
Renhållning och sophämtning
Räddningstjänst
Stöd för utsatta personer
Vatten och avlopp
Äldreomsorg

Nöjd Inflytande-Index - Helheten
Förtroende
Information
Påverkan
Kontakt
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Sammanträdesdatum

2020-04-14
Kommunstyrelsen

§ 137

Dnr KS 2019-01109 1.1.4.0

Kommunens Kvalitet i Korthet 2019
Kommunstyrelsens beslut
Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning.
Sammanfattning av ärendet
Borås Stad deltar regelbundet i Sveriges Kommuner och Regioners, SKR,
undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet. Föregående deltagande var
hösten 2017. 260 kommuner har deltagit i undersökningen 2019.
Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom tre olika
områden: Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö.
Jämfört med liknande kommuner har Borås Stad har mycket goda resultat för
förskolan, gymnasieskolan, medborgarnas delaktighet och andel miljöbilar i
organisationen. De lägsta resultaten finns avseende väntetid för att få
försörjningsstöd och tillgång till LSS- boende. Det är också låga resultat för
besvarande av e- post.
Beslutsunderlag
1. Bilaga KKiK

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

SKRIVELSE

1(4)

Datum

Instans

2020-04-14

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-01109 1.1.4.0

Eva Andreasson
Handläggare
033 353220

Kommunens Kvalitet i Korthet 2019
Kommunstyrelsens beslut
Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning.

Sammanfattning
Borås Stad deltar regelbundet i Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, undersökning
Kommunens Kvalitet i Korthet. Föregående deltagande var hösten 2017. 260 kommuner
har deltagit i undersökningen 2019.
Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom tre olika områden:
Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö.
Jämfört med liknande kommuner har Borås Stad har mycket goda resultat för förskolan,
gymnasieskolan, medborgarnas delaktighet och andel miljöbilar i organisationen. De lägsta
resultaten finns avseende väntetid för att få försörjningsstöd och tillgång till LSS- boende.
Det är också låga resultat för besvarande av e- post.

Ärendet i sin helhet
Borås Stad deltar regelbundet i Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, undersökning
Kommunens Kvalitet i Korthet. Senaste gången var hösten 2019. 260 kommuner har
deltagit i undersökningen 2019.
Undersökningens innehåll

Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom tre olika områden:
Barn och unga
Stöd och omsorg
Samhälle och miljö
Resultat

Jämfört med liknande kommuner har Borås Stad har mycket goda resultat för förskolan,
gymnasieskolan, medborgarnas delaktighet och andel miljöbilar i organisationen. De lägsta
resultaten finns avseende väntetid för att få försörjningsstöd och tillgång till LSS- boende.
Det är också låga resultat för besvarande av e- post.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(4)

Här redovisas ett urval av Borås Stads resultat inom respektive område. Resultaten avser de två
senaste mätningarna och 2019 års resultat jämförs även med ”liknande kommuner
övergripande”1 , d v s kommuner som har liknande förutsättningar som Borås.
Hela resultatet för Borås stad finns i bilaga.

Barn och unga (kommunala förskolor och
skolor)
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel
barn (%)
Elever i åk 3 som klarat alla delprov för
ämnesprovet i svenska och svenska som
andraspråk, andel (%)
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram,
andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
yrkesprogram, andel (%)

2015

2017

2019

Liknande
kommuner
2019

59

96

81

100

66

68

72

74

84

78

80

80

78

80

83

75

Borås Stad erbjuder en stor andel av barnen plats på önskat placeringsdatum. Under de senaste
åren har det skett en omfattande utbyggnad av antalet platser, men efterfrågan har trots det inte
kunnat tillgodoses fullt ut. Det har dock inte varit några långa väntetider. I genomsnitt har de
barn som inte fick plats på önskat placeringsdatum fått vänta i 15 dagar i genomsnitt.
I årskurs 3 har resultaten 2019 förbättrats i svenska och svenska som andraspråk, med det finns
variationer mellan skolorna. Här är det viktigt att sätta in stöd tidig så att fler elever når målen.
Från den 1 juli 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser.
Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt
som möjligt och att stödet utformas efter varje elevs behov.
Spridningen för gymnasiebehörighet är i nivå med liknande kommuner, men även här varierar
resultaten mellan skolorna. Omfattande frånvaro som innebär att elever går miste om den
utbildning de har rätt till och kan vara en förklaring till skillnader i resultat mellan elever.

2015

2017

2019

73

73

82

87

77

86

82

82

83

72

73

78

Stöd och omsorg
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt
- förbättrad situation, andel (%)
Brukarbedömning gruppbostad LSS - brukaren
trivs alltid hemma, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg helhetssyn, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn, andel (%)

83

Liknande
kommuner
2019

Nämnderna deltar regelbundet i de nationella brukarundersökningar som SKR2 och
Socialstyrelsen erbjuder. Verksamheternas resultat ligger under jämförbara kommuner, med
undantag av särskilt boende. Förvaltningarna gör en djupare analys av resultaten och arbetar med
dem på enhetsnivå för att hitta förbättringsområden. Styrkan i att använda brukarundersökningar
Liknande kommuner, övergripande är avsedd för kostnadsjämförelser. Bygger på viktningen strukturkostnad
60 %, befolkning 20% och skattekraft 20 %. Källa SKR/Kolada. Liknande kommuner är Gävle, Halmstad,
Kristianstad, Skellefteå, Sundsvall, Växjö och Örebro.
2 Sveriges kommuner och regioner, SKR
1

Sida

Borås Stad
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är att man får uppfattning om vad brukarna tycker. Man kan följa utvecklingen i Borås Stad över
tid, samt jämföra hur kvaliteten i våra verksamheter står sig nationellt.

2015

2017

2019

Liknande
kommuner
2019

69

72

92

51

47

61

81

90

92

67

62

53

Samhälle och miljö
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon
som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av
maxpoäng (%)
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)

48

62

Borås Stad har betydligt sämre resultat än jämförbara kommuner när det gäller att svara på epost och att kunna svara på en enkel fråga från den som ringer till kommunen. De låga resultaten
har hållit i sig över flera års tid trots att det finns tydliga rutiner både för e-posthantering och för
telefoni.
Borås Stads resultat avseende e- post kan dock förklaras av att SKR:s undersökning avser svar på
e- post inom en dag, medan kommunens egen rutin anger att e- post som kräver svar ska
besvaras inom två arbetsdagar.
Undersökningen visar att de som tar kontakt med kommunen ett mycket gott bemötande, när de
väl kommer fram till handläggaren. Resultatet har även förbättrats jämfört med föregående
mätning.
Borås Stad har även en högre andel miljöbilar än liknande kommuner.

Hur kan resultatet användas?
De flesta nämnder och bolag är berörda av resultaten och Kommunstyrelsen påtalar betydelsen
av att de används i det egna förbättringsarbetet.
Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, redovisar och jämför resultat inom områden som är av
intresse för medborgarna. Jämförelsen i tabellerna omfattar ett antal kommuner som liknar Borås
avseende strukturkostnad 60 %, befolkning 20% och skattekraft 20 %.
Uppgifterna är fakta, hämtade från nationell statistik och resultat, som de deltagande
kommunerna har rapporterat in till olika myndigheter. Kommunens Kvalitet i Korthet ger
därmed en god bild av tillståndet i kommunen, relaterat till övriga kommuner.
I analysen av resultaten behöver nämnderna även inhämta kunskap från andra håll om de
områdena som undersökningen omfattar. Det kan till exempel vara från brukarundersökningar,
LUPP- undersökningen, Medborgarundersökningen, Öppna Jämförelser och annan nationell
statistik inom berörda verksamheter.
Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i analys och förbättringsarbete inom de
områden där det är relevant.

Sida

Borås Stad
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Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag
2. Skrivelse Kommunstyrelsen
3. Bilaga KKiK

Beslutet expedieras till
1. Arbetslivsnämnden
2. Fritids- och folkhälsonämnden
3. Förskolenämnden
4. Grundskolenämnden
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
6. Individ- och familjeomsorgsnämnden
7. Kulturnämnden
8. Lokalförsörjningsnämnden
9. Miljö- och konsumentnämnden
10. Samhällsbyggnadsnämnden
11. Servicenämnden
12. Sociala omsorgsnämnden
13. Stadsrevisionen
14. Tekniska nämnden
15. Vård- och äldrenämnden
16. Överförmyndarnämnden
17. BorasBoras
18. Borås Energi och Miljö AB
19. Borås Elnät AB
20. Borås Parkerings AB
21. Borås Djurpark AB
22. AB Bostäder i Borås
23. Fristadbostäder AB
24. Viskaforshem AB
25. Sandhultsbostäder
26. Toarpshus

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

BILAGA
Datum

2020-02-25

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015- 2019
Färgsättning

25% lägst
resultat

25% näst
lägst
resultat

25% näst
högst
resultat

25% högst
resultat

2015

2017

2019

59

96

81

100

66

68

72

74

90

87

87

85

84

79

80

80

83

80

86

82

15

19

26

15

75

74

78

69

78

80

83

75

73

73

82

77

83

85

77

31

23

19

13

349

197

543

152

87

77

86

72

73

82

82

83

72

73

78

85

84

90

69

72

92

51

47

61

81

90

92

67

91
62

69
53

Resultat- Borås Stad
Barn och unga
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för
ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala
skolor, andel (%)
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor,
andel (%)
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,
andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförberedande
program kommunala skolor, andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktionsprogram
kommunala skolor, andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel
(%)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram kommunala
skolor, andel (%)

Liknande
kommuner
2019

Stöd och omsorg
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad
situation, andel (%)
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år
efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd,
medelvärde
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna
inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma,
andel (%)
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får
bestämma om saker som är viktiga, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel
(%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter
under 14 dagar, medelvärde

83

88

Samhälle och miljö
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt
svar på en enkel fråga, (%)
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)

48

62
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Dnr KS 2018-00905 1.1.6.2

Årsredovisning av samverkansuppdraget lokalt
inflytande
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017, av Kommunfullmäktige,
tilldelade ett särskilt samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande,
demokratifrågor och Mötesplatser”. Samarbetsuppdraget innebär att nämnden
har:
• befogenhet att sammankalla berörda nämnder
• ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång
• skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete
• formulerar mål för uppdraget
• resultatet mäts, utvärderas och redovisas
Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och att få
nämnder att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra
till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är det bästa för
kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är därmed också ett sätt
att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär.
Rapporten redovisar det arbete som genomförts under och vilka områden som
prioriterats för 2019. Rapporten konstaterar också att ”samverkan kan bidra till
att resurser nyttjas bättre, mer effektivt och utifrån de uppdrag och den
målsättning som politiken önskar. Det kan emellanåt dock uppfattas svårt att
veta hur resultatet blir. Detta eftersom samarbetsuppdraget till viss del är svårt
att utvärdera/mäta då det har stor ”frihet” samt till viss del bygger på frivillig
samverkan. Fritids-och folkhälsoförvaltningen avser att under 2019 ta fram en
strategi för hur arbetet kan följas upp tydligare och att samarbetsuppdraget
Lokalt inflytande ingår som en del i den verksamhetsplan som kommer att tas
fram för hela förvaltningens arbete.”
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens skrivelse
2. Årsredovisning av samarbetsuppdraget
3. Bilaga – Årsredovisning av samarbetsuppdraget

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

SKRIVELSE
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Datum

Instans

2020-04-14

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00905 1.1.6.2

Ewa Luvö
Handläggare
033 353040

Årsredovisning av samverkansuppdraget lokalt
inflytande
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017, av Kommunfullmäktige,
tilldelade ett särskilt samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande,
demokratifrågor och Mötesplatser”. Samarbetsuppdraget innebär att nämnden
har:
• befogenhet att sammankalla berörda nämnder
• ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång
• skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete
• formulerar mål för uppdraget
• resultatet mäts, utvärderas och redovisas
Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och att få
nämnder att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra
till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är det bästa för
kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är därmed också ett sätt
att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär.
Rapporten redovisar det arbete som genomförts under och vilka områden som
prioriterats för 2019. Rapporten konstaterar också att ”samverkan kan bidra till
att resurser nyttjas bättre, mer effektivt och utifrån de uppdrag och den
målsättning som politiken önskar. Det kan emellanåt dock uppfattas svårt att
veta hur resultatet blir. Detta eftersom samarbetsuppdraget till viss del är svårt
att utvärdera/mäta då det har stor ”frihet” samt till viss del bygger på frivillig
samverkan. Fritids-och folkhälsoförvaltningen avser att under 2019 ta fram en
strategi för hur arbetet kan följas upp tydligare och att samarbetsuppdraget
Lokalt inflytande ingår som en del i den verksamhetsplan som kommer att tas
fram för hela förvaltningens arbete.”
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens skrivelse
2. Årsredovisning av samarbetsuppdraget

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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3. Bilaga – Årsredovisning av samarbetsuppdraget
Beslutet expedieras till
1. Alla nämnder

Ulf Olsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Redovisning av samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande”
Lokalt inflytande - samtliga former av arbetet med nätverksgrupper inklusive
uppdraget ”stöd till Ortsråd” samt arbetet kring utveckling av Mötesplatser

1. Inledning
Arbetet med de lokala nätverksgrupperna och stöd till Ortsråden påbörjades redan under 2016 i
samband med att Stadsledningskansliet fått i uppdrag från kommunchefen att kartlägga det
befintliga arbetet på stadsdelarna samt att ta fram ett nytt förslag på organisationsmodell, vilket
senare även antogs av Kommunstyrelsen; ”Säker och trygg kommun” – se bilaga 1.
I detta arbete hade representanter från stadsdelsförvaltningarna och från Fritids- och
folkhälsoförvaltningen en bärande roll. Resultatet låg sedan till grund för den fortsatta planeringoch inför uppstarten av det gemensamma arbetet i den nya organisationen.
Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017 av Kommunfullmäktige tilldelade ett särskilt
samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser”.
Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har:
 befogenhet att sammankalla berörda nämnder
 ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång
 skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete
 formulerar mål för uppdraget
 resultatet mäts, utvärderas och redovisas
Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssyn och att få nämnder att tydligare
se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med
utgångspunkt i vad som är det bästa för kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är
därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam
karaktär.
Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2018 till stor del fortsatt genomföras inom
organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet som ”Lokal samverkan” under
samverkansgrupper för lokala insatser.
Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)” och inom övriga
samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt under året på olika sätt.
Uppdraget kring utveckling av Mötesplatserna på områdena Hulta, Hässleholmen, Kristineberg,
Norrby och Sjöbo har pågått parallellt under året och har kontinuerligt rapporterats till Fritidsoch folkhälsonämnden som sedan 2017-11-07 fattat beslut om uppdragsbeskrivning med
tillhörande riktlinjer. Delar av detta syftar till en ökad samverkan med lokala aktörer på
respektive bostadsområde, vilket även inkluderar de utvecklingsområden som är aktuella för
nätverksgrupperna. Därav blir Mötesplatserna en del av den lokala samverkan på ett naturligt
sätt, både inom strukturerad samverkan men även i vardagen. Mer information redovisas separat
under punkt 8 och 9.

2. Organisation, information och uppföljning
Utifrån de tilldelade samarbetsuppdragen och de resultat från den kartläggning som
genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag fram på en organisation, bestående av tre separata
delar; Nätverk barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Landsbygdsutveckling-Ortsråd,
dessa beskrivs under punkt 4-6.
Kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen utsågs inför 2017 till samtliga delar
och är ansvariga för att arbetet både- drivs framåt och utvecklas på lokal nivå. Funktionen
”Utvecklingsledare” som utsetts till sammanhållande av arbetet ansvarar för helheten inom
uppdraget.
Två gemensamma möten har arrangerats under året (26/2 och 11/9). Innehållet i dessa har
uppfattats som positivt samt det enskilda stöd som getts utifrån kontinuerliga avstämningar
inom respektive nätverksgrupp/område. Även positiva upplevelser har lyfts fram kring att de
olika nätverksgrupperna fungerat som bra forum att både kunna nå ut med- samt inhämta
kunskap i aktuella frågor som är kopplat till befintliga uppdrag inom Fritids- och
folkhälsoförvaltningen.
Generellt har arbetet fungerat bra under året utifrån de riktlinjer som tidigare tagits fram. Olika
utmaningar finns lokalt och behöver arbetas vidare med under kommande år.
Material kring arbetet inom samtliga områden uppdateras kontinuerligt och finns bland annat
samlat i gemensamma mappar inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen, samt att det:


externt finns information om arbetet samt kontaktuppgifter på webben:
www.boras.se/lokalsamverkan alternativt www.boras.se/ortsråd



internt finns viss information på Borås Stads intranät:
intranet.boras.se/organisation/samarbeten/sakerochtryggkommun/lokalsamverkan

Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har presenterats och följts upp kontinuerligt under året
vid diverse olika tillfällen och sammanhang, vilket då även har inkluderat Fritids- och folkhälsoförvaltningens totala uppdrag inom ”Säker och trygg kommun”.
Delar av organisationsupplägget och specifika utvecklingsfrågor har även lyfts fram på de
gemensamma träffarna/mötena under året, inom Borås Stad: ”Säker och trygg kommun” (7/3
och 12/10) samt ”Brottsförebyggande rådet” (20/2, 31/5, 13/9 och 27/11).
De möten och aktiviteter som har genomförts under året, både centralt och lokalt har under året
uppdaterats- och funnits samlat på ett internt mötesschema/sammanställning – se bilaga 2.
Arbete inom samtliga lokala ”delar/nivåer” kommer innefatta att totalt 152 möten har
genomförts under 2018 (planeringsmöten/aktivitetsmöten är inte inräknat inom denna summa):
- Nätverksgrupper barn och unga:
49 st.
- Områdesnätverk:
47 st.
- Ortsråd:
44 st.
- Gemensamma träffar/temamöten:
12 st.
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3. Budget
Framtagen budget inför arbetet 2018. Avser kostnader utöver ordinarie verksamhetsbudget,
finansierade genom Fritids- och folkhälsoförvaltningen, inom uppdraget ”Lokalt inflytande”.
Nätverk barn och unga 10-16 år
9 grupper/områden x 10 000 kr
Hanteras inom respektive grupp. Avser bra värdskap, studiebesök, ev. föreläsare mm.

90 000 kr

Områdesnätverk
7 grupper/områden x 10 000 kr
Hanteras inom respektive grupp. Avser bra värdskap, studiebesök, ev. föreläsare mm.

70 000 kr

Ortsråd/Landsbygdsutveckling
100 000 kr
4 grupper/områden med omnejd x 25 000 kr
(Framtid Fristad, Attraktiva Toarp, Sandareds- och Viskafors intresseföreningar)
Hanteras genom respektive kontaktperson. Avser stöd för fortsatt arbete och utveckling.
Övriga medel
Ex. stöd till lokala aktiviteter och behov av gemensamma satsningar som uppkommer.
Dessa medel ansöks särskilt om.
Totalt:

140 000 kr

400 000 kr

4. Nätverk barn och unga, 10-16 år
Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer för arbetet, inom
samtliga nätverksgrupper barn och unga 10-16 år, togs fram (nedan följer ett urval av detta):
Mål
Målet med de lokala ”nätverksgrupperna, barn och unga 10-16 år” är att öka tryggheten och
förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga i Borås Stad och utgår ifrån visionen ”Borås 2025”,
målområde 2 ”Vi tar gemensamt ansvar för barn- och unga”.
Syfte
Arbetet med de lokala ”nätverksgrupperna, barn och unga 10-16 år” syftar till att skapa en
helhetssyn kring barn och ungdomars situation samt stärka samverkan mellan Fritid, Kultur,
Skola, IFO/Fältgruppen och Polisen.
Syftet är också att få ett erfarenhet- och informationsutbyte om den aktuella situationen på
respektive område.
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Riktlinjer
- Nätverkens arbete ska utgå från lokala förutsättningar och behov, med utveckling av barn
och ungas hälsa och välmående i fokus.
- Nätverket träffas 3-4 gånger/termin, eventuella extramöten utifrån behov.
- Deltagare, begränsat: representanter från Fritid, Kultur, Skola, IFO/Fältgruppen och
Polisen (Arbetslivsförvaltningen – ”Trygghetssatsning” medverkar lokalt på de områden där
de arbetar och representanter från Förskoleförvaltningen medverkar i enstaka grupper).
Rektor eller biträdande rektor från respektive skola samt enhetschef eller motsvarande funktion
från övriga parter inom respektive nätverksgrupp.
- Information och kontaktuppgifter (till sammankallande) om samtliga nätverksgrupper finns
på Borås Stads externa websida.
- En gång per år träffas deltagarna från samtliga nio nätverksgrupper gemensamt i syfte att
utbyta erfarenheter samt följa upp- och utveckla Borås Stads gemensamma arbete.
Uppdelning och erfarenheter
Boda

Brämhult, Hässleholmen, Hulta

Centrum

Bergdalen, Norrmalm

Dalsjöfors

Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd,
Rångedala, Äspered

Daltorp

Dammsvedjan, Druvefors, Göta,
Hedvigsborg, Kristineberg, Trandared

Fristad

Borgstena, Bredared, Frufällan, Sparsör

Norrby

Byttorp, Hestra, Parkstaden, Tullen

Sandared

Hedared, Lundaskog, Sandhult, Sjömarken

Sjöbo

Alideberg, Erikslund, Tosseryd

Viskafors

Bogryd, Kinnarumma, Rydboholm,
Svaneholm

Arbetet har under året varit igång inom samtliga nio nätverksgrupper. Inom samtliga grupper har
det förts övergripande dialoger kring den lokala situationen för barn och unga, inom sina
respektive områden, både framgångsfaktorer och utmaningar. Vissa grupper har utifrån detta
formulerat- och samlats kring gemensamma fokusområden att arbeta vidare med.
Borås Stads välfärdsbokslut (både lokal- och total statistik) har presenterats för samtliga av
grupperna, 2017-2018. Samtliga grupper har från och med hösten 2018 fått erbjudande om
presentation- och dialog kring Borås Stads arbete med Föräldraskapsstöd, Psykisk hälsa och
ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak), vilket även kommer att gälla för 2019.
Totalt har 49 st. lokala möten genomförts under året. Uppslutningen från deltagarna har
generellt sett varit god och mötena har upplevts som positiva. Det finns ett stort värde att ha
systematiska träffar, vilket stärker samverkan- samt minskar avståndet mellan berörda
professioner både långsiktigt och kortsiktigt.
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Barn och unga har lyfts fram som ett prioriterat område med start under 2018. Medverkande
representanter är utsedda genom berörda förvaltningar/verksamhetsområden inom
Brottsförebyggande rådet (Borås Stad och Polisen) och bildar numera en så kallad ”styrgrupp
över barn och ungdomsfrågor utifrån ett brottsförebyggande- och trygghetsskapande
perspektiv”.
Under året har även en gemensam träff genomförts, för alla deltagare i samtliga nio grupper
samt verksamhetschefer eller motsvarande från Fritids- och folkhälsoförvaltningen,
Arbetslivsförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Grundskole-förvaltningen, Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,
Stadsledningskansliet CKS och Polismyndigheten. Detta genomfördes onsdag 3/10, kl. 09.00–
16.00 på Pulsen och totalt deltog ca 65 personer. Temat var, ” Fokus barn och unga i Borås,
Risk- och skyddsfaktorer i praktiskt arbete – varför och hur?”, och leddes av Henrik Andershed,
professor i kriminologi och psykologi från Örebro universitet.
Framtida utmaningar är att kvalitetssäkra arbetet i form av att hitta några konkreta insatser att gå
vidare med inom respektive grupp samt att det eventuellt behövs vissa utpekade
”huvudområden” (från t ex Brottsförebyggande rådet) som blir prioriterade uppdrag.

5. Områdesnätverk
Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer för arbetet, inom
samtliga Områdesnätverk, togs fram (nedan följer ett urval av detta):
Mål
Målet med de lokala ”Områdesnätverken” är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten
hos invånarna i Borås Stad och utgår ifrån visionen ”Borås 2025”, målområde 1 ”Människor möts i
Borås”.
Syfte
Arbetet med de lokala ”Områdesnätverken” syftar till att skapa en helhetssyn på området och
öka samverkan mellan olika aktörer på området, både kommunala och regionala verksamheter
samt civilsamhället. Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella
situationen på respektive område.
Riktlinjer
- Nätverket träffas 2-3 gånger/termin, ev. extramöten och arbetsgrupper utifrån behov.
- Tillgängliga mötestider, anpassas utefter respektive områdes förutsättningar.
- Deltagare: obegränsat och frivilligt deltagande.
- Lokala utvecklingsplaner för respektive område tas fram och ligger till grund för arbetet.
Genom den framtagna ”Överenskommelsen” involveras civilsamhället tydligt.
- Information och kontaktuppgifter (till sammankallande) om samtliga nätverksgrupper finns
på Borås Stads hemsida.
- En gång per år träffas deltagarna från samtliga sju Områdesnätverk gemensamt i syfte att
utbyta erfarenheter samt följa upp- och utveckla Borås Stads gemensamma arbete.
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Uppdelning och erfarenheter
Brämhult

Svensgärde

Hulta

Sörmarken

Hässleholmen Boda
Kristineberg

Göta, Hedvigsborg, Dammsvedjan,
Druvefors

Norrby

Hestra, Byttorp, Tullen, Parkstaden

Sjöbo

Alideberg, Erikslund

Trandared

Brotorp, Bergsäter, Bergsbo

Arbetet har under året varit igång inom samtliga sju Områdesnätverk. Samtliga grupper har
diskuterat övergripande kring den lokala situationen inom sina respektive områden, både
framgångsfaktorer och utmaningar. Vissa grupper har utifrån detta formulerat- och samlats kring
gemensamma fokusområden att arbeta vidare kring. Goda exempel finns under året kring
framtagande av både lokala utvecklingsplaner samt gemensam visionsbild för områden.
Arbetet med ”Överenskommelsen” har fortsatt att involverats- samt presenterats inom några av
grupperna under året. Vissa grupper har under året även haft specifika möten/träffar med vissa
teman, där aktörer ”utifrån” varit med och presenterat information som bedömts relevant och
efterfrågad.
Totalt har 47 st. lokala möten genomförts under året. Uppslutningen på mötena har generellt
sett varit god men varierar något mellan de olika områdena. Mötena har upplevts som positiva
och ses som viktiga att inkludera frågor som lyfts fram från boende i områdena. Det finns ett
stort värde att ha systematiska träffar, vilket stärker samverkan- samt minskar avståndet mellan
samtliga aktörer både långsiktigt och kortsiktigt.
Under hela året, på de flesta områdena, utöver ordinarie möten har diverse lokala evenemang
genomförts, t ex ”aktivitetsdagar”, ”medborgardialoger” och ”trygghetsvandringar – mer
information, se punkt 7.
Även separata möten där boende bjudits in till så kallade ”Boendemöten/Medborgarmöten”
(ingår som en del i det befintliga ”Medborgarlöftet” som är underskrivet av Polisen, Borås Stad
och AB Bostäder) har genomförts inom vissa Områdesnätverk, medan boende på andra håll
varit delaktiga inom de ordinarie mötena.
I projektet är ”Kraftsamling Sjöbo” är Områdesnätverket Sjöbo ett viktigt forum som samlar
flertalet aktörer i området och aktuella frågor. Innehållet i det pågående-/kommande arbetet
bygger på resultatet av olika dialoger som genomförts under året där medborgarna i området
kunnat lämna förslag och synpunkter på olika utvecklingsområden. Projektet syftar bland annat
6

till att hitta fungerande metoder där invånarna får möjlighet till delaktighet och inflytande. På
sikt kan detta därför även fungera som ett sätt att sprida kunskap och erfarenheter till andra
områden i Borås.
Under året har även en gemensam träff genomförts (tillsammans med stormöte/årsmöte för
Överenskommelsen), för alla deltagare i samtliga sju grupper samt från diverse
samverkansaktörer inom civilsamhället: onsdag 28/11, kl. 17.30–20.30, Textile fashion center.
Totalt deltog ca 100 personer.
Framtida utmaningar är ett generellt behov av att arbeta ännu mer- och konkret med
aktuella/lokala frågor med fokus på ”områdesutveckling”. Arbetet med att respektive grupp
arbetar med egna lokala utvecklingsplaner bör fortsätta att utvecklas samt konkretiseras
ytterligare. Samhörigheten på områdena ses som en fortsatt nyckelfaktor och bör tillsammans
med fokus på områdesutveckling även inkludera boendes perspektiv kontinuerligt i de frågor
som även framledes drivs inom respektive Områdesnätverk.

6. Ortsråd – Landsbygdsutveckling
Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer för arbetet, inom
samtliga Ortsråd, togs fram (nedan följer ett urval av detta):
Mål
Målet med de lokala ”Ortsråden” är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten hos
invånarna i Borås Stad samt ta tillvara den ideella kraft som finns i civilsamhället (t ex eldsjälar,
föreningsliv och företag). Arbetet utgår ifrån visionen ”Borås 2025”, målområde 1 ”Människor
möts i Borås” och målområde 5 ”Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande”.
Syfte
Arbetet med de lokala ”Ortsråden” syftar till att skapa en helhetssyn på området och öka
samverkan mellan olika aktörer, både inom offentlig sektor och med civilsamhället.
Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella situationen på
respektive område.
Stöd från Fritids- och folkhälsoförvaltningen och definition av ”Ortsråd”
Kontaktpersoner från Fritids- och folkhälsoförvaltningen är utsedda till respektive ”serviceort”,
dvs. Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors, där ”Intresseföreningar” samordnar- och
driver olika former av nätverk-/samverkansforum, s.k. ”Ortsråd”.
Ortsrådens arbete bör även omfatta de aktuella frågor- och behov som uppkommer från
tillhörande-/mindre orter och inte enbart vara fokuserat på ”serviceortens utveckling”.
Riktlinjer
- Kontaktpersonernas respektive uppdrag går att uppskatta till 10 % av en heltidstjänst, dvs.
ca 4 arbetstimmar per vecka. Arbetstiden är flexibel och kan anpassas efter behov.
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Kontaktpersonens primära uppdrag är att stötta de befintliga ”Intresseföreningarna” inom
respektive ”serviceort”, i syfte att bevara- och utveckla de lokala samverkansforum
(”Ortsråd”) som pågår- eller håller på att startas upp. Kontaktpersonen förmedlar vid behov
även aktuella frågor till rätt funktion inom Borås Stad.
Genom kontinuerliga träffar med samtliga kontaktpersoner hålls frågor aktuella och bidrar
till ökad kunskap- och att samverkan kan stärkas mellan de olika områdena.
Information och kontaktuppgifter (till respektive kontaktperson) från samtliga områden
finns på Borås Stads hemsida.
Nuvarande form för de lokala ”Ortsråden” ser olika ut och kan även göra så framöver.
Fokus är att stötta det lokala arbetet inom de former som respektive ”Intresseförening”
förespråkar.
Lokala utvecklingsplaner tas fram av respektive ”Intresseförening” och kan sedan ligga till
grund för framtida prioriteringar och satsningar, där Borås Stad medverkar vid behov.
Genom den framtagna ”Överenskommelsen” involveras civilsamhället tydligt.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen avsätter inom befintlig budget årligen 25 000 kr till
respektive ”Intresseförening/Ortsråd”. Detta administreras via respektive
”Intresseförening” och strävar till att möjliggöra vissa mötes- och administrationskostnader,
genomförande av gemensamma aktiviteter etc.
Genom ”Leader Sjuhärad” söks under våren 2017 projektmedel till utveckling av landsbygdsområden. Vid godkännande involveras detta som en del i processen av stöd till
”Ortsråden”, 2018-2019.

Uppdelning och erfarenheter
Dalsjöfors

”Attraktiva Toarp”
Aplared, Dannike, Gånghester,
Målsryd, Rångedala, Äspered

Fristad

”Framtid Fristad”
Bredared, Borgstena, Frufällan, Sparsör

Sandared

”Sandareds Intresseförening”
Hedared, Lundaskog, Sandhult,
Sjömarken

Viskafors

”Viskaforsbygdens nätverk”
Bogryd, Kinnarumma, Rydboholm,
Seglora,
Svaneholm

Fyra gemensamma träffar har genomförts under året (20/2, 21/5, 11/0 och 26/11) tillsammans
med Stadsledningskansliet (Strategisk samhällsbyggnad och Näringslivsenheten) samt
presentation av arbetet och delaktighet på separata möten (Seglora 16/5 och Fristad 17/10) för
aktörer från civilsamhället; ”Lokala utvecklingsgrupper”.
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Även pågående dialoger- och träffar med Miljöförvaltningen utifrån projektet ”Hållbar
Landsbygd Sjuhärad”.
Dialog kring diverse frågor som uppkommit under året har kontinuerligt förts med ansvariga på
olika förvaltningar. Stort fokus har varit på trafikfrågor, där det bland annat genomförts ett
separat temamöte (30/5) mellan Borås Stad (Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Tekniska
förvaltningen och Strategisk samhällsplanering) och representanter från samtliga Ortsråd vilket
fortsättningsvis även kommer att innefatta kontinuerliga möten mellan berörda tjänstemän där
detta tas upp och där Ortsråden kommer att involveras ytterligare under 2019.
Totalt har 44 st. lokala möten genomförts under året. På de flesta områdena, utöver ordinarie
möten, har diverse lokala evenemang även genomförts, t ex ”aktivitetsdagar” och
”medborgardialoger” – mer information, se punkt 7.
Arbetet har under året varit aktivt inom samtliga fyra serviceorter med omnejd. Inom vissa
Ortsråd/Intresseföreningar har arbetet genomförts i nya former medan det på andra områden
varit väl etablerat sedan tidigare. Positiva erfarenheter har lyfts fram och som bland annat avser
att arbetet på flera områden under året har utökats till att inkludera närvarande representanter
från flera-/närliggande områden gentemot tidigare.
Tillsammans med Ortsråden har ett antal ”stormöten/dialoger” (i olika former) arrangerats
under året på samtliga serviceorter. Vid dessa träffar har representanter från Borås Stad, både
politiker och tjänstemän, medverkat. Detta innefattar bland annat att träffas inom modellen
”Samrådsarena Landsbygd”, ett förslag som tagits fram under genom Attraktiva Toarp och som
eventuellt kan komma att prövas inom övriga Intresseföreningar/Ortsråd framöver.
Lokalt exempel med tidning (”Fristad runt”) har fortsatt att tagits fram två gånger per år. Detta
kan med fördel spridas till flera Ortsråd/områden framöver.
Arbetet med ”Överenskommelsen” har presenterats inom några av Ortsråden under året samt
på gemensamma träffar.
Under året har även en gemensam träff genomförts (tillsammans med stormöte/årsmöte för
Överenskommelsen), för alla deltagare i samtliga sju grupper samt från diverse
samverkansaktörer inom civilsamhället: onsdag 28/11, kl. 17.30–20.30, Textile fashion center.
Totalt deltog ca 100 personer.
Arbetet fortgår utifrån de befintliga projektmedel som under föregående år beviljades genom
Leader Sjuhärad och Jordbruksverket. Detta gäller 2018-2019 och omfattar totalt ca 1,2 miljoner
kronor avsatt till personalkostnader i arbetet att fortsätta stötta Ortsråden och de lokala
utvecklingsfrågor som de förespråkar, i dubbel omfattning gentemot nuvarande resurser. Fritidsoch folkhälsoförvaltningen finansierar halva kostnaden inom befintlig budget.
Under 2018 har separata avtal tecknats med både Attraktiva Toarp och Framtid Fristad, som
avser möjlighet för dem att få ersättning á 10% av tjänst som arbetar med lokala
utvecklingsfrågor (fokus utifrån ”Lokala utvecklingsplaner”) samt för administrativa kostnader.
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Projektet redovisas separat utifrån framtagna indikatorer-, som även uppvisats för berörda
Intresseföreningar/Ortsråd. Under året har detta konkretiserats ytterligare, både internt inom
Fritids- och folkhälsoförvaltningen och även med andra parter inom Borås Stad.
Under 2019 fortsätter detta arbetet med ytterligare dialoger, tillsammans med berörda parter.
Framtida utmaningar är ett generellt behov av att arbeta ännu mer- och konkret med aktuella-/
lokala frågor med fokus på lokal utveckling. Som ett steg i detta arbete har önskemål uttryckts
om stöd vid framtagande av lokala utvecklingsplaner. Detta har erbjudits vid lokala sammanhang
under året samt att det även kan erbjudas framöver, vid behov. Oavsett så bör arbetet med att
respektive grupp arbetar med egna lokala utvecklingsplaner fortsätta att utvecklas, vilket även
delar av projektet genom Leader Sjuhärad syftar till.

7. Lokala aktiviteter och evenemang
Diverse lokala aktiviteter och evenemang har genomförts under året, både utifrån egna initiativ
och på inrådan från t ex Brottsförebyggande rådet och från Fritids- och folkhälsonämnden.
Aktivitetsdagar och Medborgardialoger
Aktivitetsdagarna ses som positiva och konkreta former för lokal samverkan inom arbetet för
Områdesnätverken och Ortsråden, där området och invånarna är i fokus.
Andra forum för delaktighet och inflytande är bland annat Medborgardialoger inom Borås Stad.
Under 2018 har detta genomförts från Fritids- och folkhälsonämnden i samverkan med berörda
Områdesnätverk vid två tillfällen: Trandared/Kransmossens Idrotts- och friluftsområde (22/5)
samt Gässlösa/Kronängs Idrottsplats- och friluftsområde (9/10), med temat ”hur kan platserna
(med omnejd) utvecklas utifrån jämställdhet och tillgänglighet”.
Genomförda aktivitetsdagar under 2018, genom Områdesnätverken:
- Trandared, 19/5
- Norrby, 25/8
- Hulta, 26/5
- Sjöbo, 1/9
- Hässleholmen, 1/6-3/6
- Göta, 8/9
Även stöd och deltagande (i viss mån) från Borås Stad/Fritids- och folkhälsoförvaltningen på
följande områden, genom respektive Ortsråd:
- Fristad, 19/5-20/5
- Sandared, 1/9
- Dalsjöfors, 23/9

Pågående planering kring kommande Aktivitetsdagar under 2019. Kommer att genomföras på
liknande sätt/omfattning men med målsättning att även inkludera områdena Brämhult,
Kristineberg och Viskafors.
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Trygghetsvandringar
Konkret och bra exempel på samverkan enligt modellen ”Säker och trygg kommun” (mellan
samverkansgrupperna ”Trygga utemiljöer och Lokal samverkan”). Har genomförts under 2018
enligt framtagna riktlinjer i Borås Stad, genom Områdesnätverken, på följande områden:
- Norrby 25/8
- Kristineberg 30/8
- Trandared 18/9
Trygghetsvandringar kommer att genomföras på andra-/nya bostadsområden 2019. Var- och när
prioriteras efter behov och önskemål, genom Brottsförebyggande rådet (Brå).

8. Mötesplatser
Inom denna punkt beskrivs både omfattning och beslutade inriktningar avseende de
mötesplatser som ingår i Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde. En närmare
beskrivning avseende utvecklingsområden, se punkt 9.
Mötesplatser i Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden, avser följande verksamheter;
Mötesplats Sjöbo, Norrbyhuset, Mötesplats Kristineberg, Mötesplats Hässleholmen och
Mötesplats Hulta.
Uppdraget
Mötesplatser inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås.
Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och
jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från:
-

Ett främjande och normkritiskt förhållningsätt
En positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och
resurser

Mötesplatsen skapar förutsättningar för att människor möts mellan generationer och social
bakgrund samt för att människor får fler möjligheter att lära och påverka sina liv. Mötesplatsen
verkar för att tillgodose människors rätt till:
- Information, kommunikation och service
- Trygghet, trivsel och hälsa
- Delaktighet och inkludering
- Målgrupp och geografisk avgränsning
- Mötesplatsen vänder sig till familjer och vuxna i närområdet
- Mötesplatsen verksamhet är också anpassade för att tillgodose barns behov och rättigheter
- Mötesplatsen strävar efter att besökarna ska motsvara befolkningens sammansättning avseende exempelvis ålder, kön, bakgrund
- Finns barn- och ungdomsverksamhet integrerad är målgruppen också barn och unga
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Uppdragsområden
Mötesplatsen ska vara en social mötesplats, verka för verksamhetsöverskridande samverkan
samt erbjuda medborgarservice. Dessa delar av verksamheten ska ta lika stor plats.

Övergripande förutsättningar för utveckling av mötesplatserna
För att Mötesplatserna ska kunna tillgodose uppdragsområdena (1) social mötesplats,
(2) ”motor” för verksamhetsöverskridande samverkan och (3) medborgarservice, finns det
gemensamma delar som behöver tas i beaktande.
Generösa och varierande öppettider. Olika öppettider kan även underlätta för olika målgrupper
att besöka mötesplatsen och på så sätt främja mötet mellan människor.
Social mötesplats
Utveckla sociala sammanhang: möjliggöra för boende att träffa andra samt erbjuda olika typer av
sociala sammanhang. Kan både vara anordnade aktiviteter, lågtröskelverksamheter samt att ta
tillvara på besökares engagemang.
För alla i närområdet: främja att människor i olika åldrar, olika social bakgrund och olika
geografisk bakgrund möts. Den sociala mötesplatsen ska uppmuntra och främja lärande.
”Motor” för verksamhetsöverskridande samverkan
Ta tillvara resurser: mötesplatserna ska uppmuntra och initiera samverkan med verksamheter
och idéburen sektor som överensstämmer med mötesplatsernas värdegrund samt ta tillvara på
enskilda personers engagemang. På så sätt kan Mötesplatserna erbjuda mer verksamhet eller
verksamhet med högre kvalité.
Plattform: mötesplatserna ska ses som en länk mellan olika kommunala verksamheter och de
boende i närområdet. Om kommunala verksamheter ska informera eller genomföra en aktivitet
som berör de boende ska Mötesplatsen ses som en plattform.
Medborgarservice
Mötet: det ska alltid finnas ett mottagande. Ha ett systematiskt och bekräftande sätt att möta
besökaren. Det ska vara lätt att förstå vilka som arbetar och verkar på mötesplatsen.
Behovet: innehållet i medborgarservicen måste anpassas efter det lokala behovet. Ska finnas en
kapacitet att hjälpa till med de frågor som kommer upp ofta. Mötesplatsen ska annars lotsa
vidare, be att få återkomma, boka in ett möte vid behov eller hänvisa till specifika tider.
Information i samband med specifika händelser.
Strukturer: en struktur som möjliggör stadens ansvar att informera sina medborgare. Till
exempel genom ansvariga kontaktpersoner från samtliga förvaltningar som har i uppdrag att
relevant information når mötesplatserna och att frågor besvaras.
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9. Utvecklingsområden 2019
Följande utvecklingsområden har under året lyfts fram och kommer ligga till grund för delar av
arbetet 2019:
 Kontinuitet och flexibilitet
Vara fortsatt tålmodiga i arbetet, men även flexibla till anpassningar som kan tänkas
uppkomma. Ha en fortsatt nära dialog med berörda förvaltningar och samverkanspartners
kring gemensamma utmaningar och möjligheter utifrån uppdragets mål och syfte.
Sträva efter en hög- och kontinuerlig närvaro på samtliga möten och säkerställa att rätt
frågor ges utrymme samt att möten/evenemang genomförs i positiv anda och med
utveckling i fokus.


Kommunikation
En ny kommunikationsplan togs fram inför 2018 – se bilaga 3. Denna syftar bland annat till
att utveckla fungerande kommunikationssätt och att förmedla pågående- samt kommande
arbeten på ett tydligare sätt både inom Borås Stad, till invånarna och till samarbetspartners.
Med stöd av Fritids- och folkhälsoförvaltningens kommunikatör samt från
Stadsledningskansliets kommunikationsavdelning förväntas arbetet att kunna utvecklas
ytterligare på flera olika sätt.
”Minska avståndet mellan centrala och lokala frågor”; ett fortsatt viktigt utvecklingsområde
som även kräver en samsyn och viljeinriktning inom många delar av Borås Stad – att
involvera lokala aktörer i aktuella frågor. Deltagande funktion från Fritids- och
folkhälsoförvaltningen kan inom t ex ”Planarbetsgrupper” och ”Teknisk samordning” ha
som rutin att bevaka dessa frågor på ett tydligt sätt.

 Lokala utvecklingsplaner
Målsättning att några konkreta fokus-/utvecklingsområden revideras- eller tas fram inom
samtliga Nätverksgrupper barn och unga, Områdesnätverk och Ortsråd. Detta är till viss del
redan ett pågående arbete men bör tydliggöras ytterligare och kan då ligga till grund för ännu
flera- och positiva områden att förbättra.
Mallar- och visst metodstöd är framtaget och kan användas vid behov.
 Projekt Leader Sjuhärad – Landsbygdsutveckling/Ortsråd
Det ekonomiska stöd som ges inom projektform från Leader Sjuhärad har under 2018
möjliggjort att personella resurser från Fritids- och folkhälsoförvaltningen som stöttat
Ortsråden har kunnat fördubblas. Under 2019 föreslås arbetet fortsätta enligt de avtal som
är tecknade med Attraktiva Toarp och Framtid Fristad.
Arbetet inom projektet har genomförts som en naturlig del i nära samverkan med berörda
Ortsråd kring de indikationer som är framtagna inom projektet (dessa redovisas separat till
Leader Sjuhärad och till Jordbruksverket), både internt inom Fritids- och
folkhälsoförvaltningen men även i samverkan inom Borås Stad och med civilsamhället.
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 Prioriterade områden – genom Brottsförebyggande rådet (Brå) och
Samverkansöverenskommelsen/Medborgarlöfte och ”EST”
Säkerställa att pågående- och kommande arbetet både ”går i linje” och processas inom
befintliga samverkansgrupper. Det lokala arbetet behöver integreras ännu mer med det
centrala arbetet för att nå ökad effekt. Detta bör även fungera åt båda håll, oavsett nivåer
och nätverksgruppernas arbete bör ses som viktiga- delar/forum att involvera på de
områden som är aktuella.
Samverkansöverenskommelsen och Medborgarlöftet utger prioriterade områden som är
framtagna genom Brottsförebyggande rådet (Brå). Detta är ett långsiktigt arbete och föreslås
fortsätta även under 2019:
- Förbättra samverkan kring barn och unga
- Arbeta mot ungdomskriminalitet
- Trygga offentliga miljöer
- Kraftsamla där behoven är som störst
- Våldspreventivt arbete
- Myndighetssamverkan
- Förbättrad kommunikation
 Överenskommelsen
Fortsätta att stärka samarbetet med civilsamhället, både inom- befintliga Områdesnätverk
och befintliga Ortsråd. Vid behov använda ”Överenskommelsen” som grund för nya
samarbeten. Hitta bra- och fungerande vägar, både inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen
och Borås Stad samt kommunicera i befintligt ”Samråd”.
 Mötesplatser
Arbetet fortsätter med förverkligande av den uppdragsbeskrivning som Fritids- och
folkhälsonämnden beslutade om 2017-11-07. En fördjupning inom uppdragsområdet
”Medborgarservice” har påbörjats under 2018 och kommer att fortsätta under 2019.
Då kommer även ytterligare en fördjupning att inledas, inom uppdragsområdet ”Motor för
verksamhetsöverskridande samverkan”.
För att Mötesplatserna ska kunna verka som en viktig arena behöver samverkan fungera
mellan flera parter, både inom den offentliga sektorn och med civilsamhället. För att nå
framgång med det lokala inflytande- och demokratiarbetet krävs ett långsiktigt arbete.
Positiv samverkan kring utveckling av Mötesplatserna. Pågående dialoger som sker
tillsammans med andra förvaltningar, t ex Kulturförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och
Vård- och äldreförvaltningen.
Eventuellt kommer en ”projektstudio” att initieras mellan Fritids- och
folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen, i syfte att skapa gemensam syn på
verksamhetens innehåll och utbud.
Även arbetet med den nystartade samverkansgruppen tillsammans med AB Bostäder
(förlängning av tidigare styrgrupp) förväntas fortsätta under 2019.
Gemensamt uppdrag inom Borås Stad, med fokus på alla former av Mötesplatser som
bedrivs. Detta ska ledas av Stadsledningskansliet (Kvalitet och utveckling) och kommer att
startas upp i januari 2019.
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 Öppen ungdomsverksamhet
Under 2018 har en utredning genomförts på Fritids- och folkhälsoförvaltningen i syfte att
skapa ett underlag som beskriver verksamhetens nuvarande inriktning och omfattning samt
ange ett förslag på en framtida inriktning. Resultatet ligger till grund för det styrdokument
som Fritids- och folkhälsoförvaltningen tagit beslut om 2018-11-05, ”Program för Öppen
ungdomsverksamhet i Borås Stad”.
Den öppna ungdomsverksamheten är samlingsbegreppet för verksamheten på fritidsgårdar
och det främjande arbetet för barn och unga, med fokus i åldrarna 10-18 år. Verksamheten
ska vara tillgänglig för alla barn och unga i Borås och med folkhälsa som grund genomsyras
av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet.
Verksamheten ska utgå från tre inriktningar: ”Mötesplatser för unga”, ”Ungas aktörskap”
och ”Samverkan med civilsamhället”.
Inriktningen ”Samverkan med civilsamhället” anger att verksamheten ska ske i samverkan
med civilsamhället för att skapa ökad tillgänglighet och mervärde tillsammans med- och för
unga. Detta omfattar bland annat samverkan med olika aktörer i närområdet, t ex föreningar,
studieförbund samt med övriga förvaltningar och myndigheter. Samverkan innebär ett
utökat ansvar för organiserade spontanaktiviteter på aktivitetsplatser i området och att
verksamheten ska vara drivande- och delaktiga i nätverksgrupper (t ex Nätverksgrupper barn
och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Ortsråd samt att tillsammans utveckla- och
genomföra fler aktiviteter för unga i Borås, utifrån önskemål och behov
 Utvärdering
Samverkan kan bidra till att resurser nyttjas bättre, mer effektivt och utifrån de uppdrag och
den målsättning som politiken önskar. Det kan emellanåt dock uppfattas svårt att veta hur
resultatet blir. Detta eftersom samarbetsuppdraget till viss del är svårt att utvärdera/mäta då
det har stor ”frihet” samt till viss del bygger på frivillig samverkan.
Fritids-och folkhälsoförvaltningen avser att under 2019 ta fram en strategi för hur arbetet
kan följas upp tydligare och att samarbetsuppdraget Lokalt inflytande ingår som en del i den
verksamhetsplan som kommer att tas fram för hela förvaltningens arbete.

2018-12-04, sammanfattat av:
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
Marie-Louise Bengtsson
Verksamhetschef, Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet
Mikael Andersson
Utvecklingsledare, Lokalt inflytande
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Bilaga 1 – Organisationsmodell ”Säker och trygg kommun”
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Bilaga 2 – Mötesschema lokala nätverk 2018
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Bilaga 3 – Kommunikationsplan

Kommunikationsplan 2018
Avseende kommunikationsplan för samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” planerar Fritids- och
folkhälsoförvaltningen att under 2018 förbättra kommunikationen i vårt lokala arbete, vilket i
praktiken genomförs av olika nätverksgrupper. Följande nätverksgrupper verkar inom ramen för
”Lokalt inflytande”:
Nätverksgrupper barn och unga 10-16 år
Områdesnätverk
Ortsråd

9 st.
7 st.
4 st.

Mer info: www.boras.se/lokalsamverkan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Varför?
Insatser och aktiviteter som genomförs inom respektive nätverksgrupp/område behöver lyftas:
- Internt inom Borås Stad
- Externt till invånare och samarbetspartners
- Förmedla och nå ut med mer information via media (delvis i syfte att balansera negativa
skriverier)
För att minska avståndet mellan ”centrala och lokala frågor”, att vid behov använda lokal kompetens
och kunskap vid aktuella frågor inom Borås Stad.
Delge goda exempel på kommunikation som genomförs- och fungerar lokalt – till både medborgare,
verksamheter och lokala samarbetspartners.

Hur/tidsplan
- Genomföra en kartläggning om vilket stöd som behövs hos nätverksgrupperna (mars/april)
- Genomföra en kartläggning om vilket stöd som kan erbjudas från Fritids- och
folkhälsoförvaltningen samt från Stadsledningskansliet; Kommunikation (mars/april)
- Information och ”utbildning” i kommunikation vid gemensam träff för ansvariga inom samtliga
nätverksgrupper (februari/mars)
Därefter som en fortsatt del inom arbetet med lokala utvecklingsplaner (”konkreta fokusområden”)
inom respektive grupp, med stöd av bland annat Borås Stads riktlinjer (”Kommunikationsplan”)
samt vid behov av Kommunikatörsfunktionen.
Uppföljning i december, i samband med att hela årets arbete redovisas
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00221 1.1.6.2

Marie-Louise Bengtsson
Handläggare
033 357186
Mikael Andersson
Handläggare
0766-48 78 39

Årsredovisning av samarbetsuppdraget lokalt
inflytande 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner rapporten och uttrycker stor
tillfredsställelse med den omfattande samverkan som sker, dels inom stadens
olika förvaltningar och dels med civilsamhället. Rapporten överlämnas till
Kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning
Utifrån det tilldelade samarbetsuppdraget och de resultat från den kartläggning
som genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag fram på en organisation,
bestående av tre separata delar; Nätverk barn och unga 10-16 år,
Områdesnätverk och Landsbygdsutveckling-Ortsråd. Sammantaget är 20
grupper aktiva inom de tre delarna/ områdena.
Kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen utsågs inför 2017 till
samtliga delar och är ansvariga för att arbetet både- drivs framåt och utvecklas
på lokal nivå. Funktionen ”Utvecklingsledare” som utsetts till sammanhållande
av arbetet ansvarar för helheten inom uppdraget. Generellt har arbetet fungerat
bra under 2018 utifrån de riktlinjer som tidigare tagits fram. Olika utmaningar
finns lokalt och behöver arbetas vidare med under kommande år.
Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2018 till stor del fortsatt att
genomföras inom organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet
som ”Lokal samverkan” under samverkansgrupper för lokala insatser.
Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)”
och inom övriga samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt
under året på olika sätt.
Uppdraget kring utveckling av Mötesplatserna på områdena Hulta,
Hässleholmen, Kristineberg, Norrby och Sjöbo har pågått parallellt under året
och har kontinuerligt rapporterats till Fritids- och folkhälsonämnden som sedan
2017-11-07 fattat beslut om uppdragsbeskrivning med tillhörande riktlinjer.
Delar av detta syftar till en ökad samverkan med lokala aktörer på respektive

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38
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boras.se

E-post

fritidfolkhalsa@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Borås Stad
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bostadsområde, vilket även inkluderar de utvecklingsområden som är aktuella
för nätverksgrupperna. Därav blir Mötesplatserna en del av den lokala
samverkan på ett naturligt sätt, både inom strukturerad samverkan men även i
vardagen.
Bakgrund
Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017, av Kommunfullmäktige,
tilldelade ett särskilt samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande,
demokratifrågor och Mötesplatser”.
Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har:
• befogenhet att sammankalla berörda nämnder
• ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång
• skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete
• formulerar mål för uppdraget
• resultatet mäts, utvärderas och redovisas
Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och att få
nämnder att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra
till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är det bästa för
kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är därmed också ett sätt
att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär.
Beslutsunderlag
1. Rapporten; ”Redovisning av samarbetsuppdraget Lokalt inflytande 2018”.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, för kännedom

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-10
Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
§ 170

Dnr FOFN 2018-00221 1.1.6.2

Information samt beslut om Årsredovisning av
samarbetsuppdraget lokalt inflytande 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner rapporten och uttrycker stor
tillfredsställelse med den omfattande samverkan som sker, dels inom stadens
olika förvaltningar och dels med civilsamhället. Rapporten överlämnas till
Kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån det tilldelade samarbetsuppdraget och de resultat från den kartläggning
som genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag fram på en organisation,
bestående av tre separata delar; Nätverk barn och unga 10-16 år,
Områdesnätverk och Landsbygdsutveckling-Ortsråd. Sammantaget är 20
grupper aktiva inom de tre delarna/ områdena.
Kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen utsågs inför 2017 till
samtliga delar och är ansvariga för att arbetet både- drivs framåt och utvecklas
på lokal nivå. Funktionen ”Utvecklingsledare” som utsetts till sammanhållande
av arbetet ansvarar för helheten inom uppdraget. Generellt har arbetet fungerat
bra under 2018 utifrån de riktlinjer som tidigare tagits fram. Olika utmaningar
finns lokalt och behöver arbetas vidare med under kommande år.
Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2018 till stor del fortsatt att
genomföras inom organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet
som ”Lokal samverkan” under samverkansgrupper för lokala insatser.
Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)”
och inom övriga samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt
under året på olika sätt.
Uppdraget kring utveckling av Mötesplatserna på områdena Hulta,
Hässleholmen, Kristineberg, Norrby och Sjöbo har pågått parallellt under året
och har kontinuerligt rapporterats till Fritids- och folkhälsonämnden som sedan
2017-11-07 fattat beslut om uppdragsbeskrivning med tillhörande riktlinjer.
Delar av detta syftar till en ökad samverkan med lokala aktörer på respektive
bostadsområde, vilket även inkluderar de utvecklingsområden som är aktuella
för nätverksgrupperna. Därav blir Mötesplatserna en del av den lokala
samverkan på ett naturligt sätt, både inom strukturerad samverkan men även i
vardagen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-10
Instans

Fritids- och folkhälsonämnden

Beslutsunderlag
Rapporten; ”Redovisning av samarbetsuppdraget Lokalt inflytande 2018”
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2018-12-17.
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Jan Nilsson (SD)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-12-18.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-20
Kulturnämnden

§ 55

Dnr KUN 2018-00071 3.6.2.25

Remiss: Stärk skolbiblioteken!
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden godkänner redovisningen av uppdragen ”Att ta fram en aktuell
skolbiblioteksplan med tydliga mål för verksamheten” samt ”Kulturnämnden
får i uppdrag att fram en strategi för skolbiblioteksverksamheten”.
Kulturnämnden konstaterar att budgeten för skolbiblioteken fördes över till
Kulturnämnden i och med 2020 års budget, efter beslut av
Kommunfullmäktige 2019-11-29. Kulturnämndens beslut skickas till
Kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har antagit motionen ”Stärk skolbiblioteken!” och ger
Kulturnämnden i uppdrag:
Att ta fram en aktuell skolbiblioteksplan med tydliga mål för verksamheten.
Kulturnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för
skolbiblioteksverksamheten.
Kommunfullmäktige beslutar även att budgeten för skolbiblioteken ska flyttas
över från Grundskolenämnden till Kulturnämnden.
Kulturnämnden finner att alla tre delar i uppdraget redan är genomförda. Det
finns redan ett Skolbiblioteksprogram med aktivitetsplaner kopplade till den
och budgeten fördes inför 2020 över till Kulturnämnden.
Beslutsunderlag
1. Skolbiblioteksprogram – program, 2020-02-27
2. Mall, aktivitetsplan F-9, 2020-02-27
Vid protokollet
Evelina Lövnord
Nämndsekreterare

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Justeras
Falco Güldenpfennig (KD)
Ordförande

Justerandes signatur

Lena Sänd (S)

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-20
Kulturnämnden

Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 24 april 2020
Evelina Lövnord
Nämndsekreterare
Rätt utdraget betygar
Evelina Lövnord

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Instans

2020-04-20

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00071 3.6.2.25

Olof Berge-Kleber
Handläggare
033-357627

Uppföljning av Kommunfullmäktiges beslut angående
motionen "Stärk skolbiblioteken!"
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden godkänner redovisningen av uppdragen ”Att ta fram en aktuell
skolbiblioteksplan med tydliga mål för verksamheten” samt ”Kulturnämnden
får i uppdrag att fram en strategi för skolbiblioteksverksamheten”.
Kulturnämnden konstaterar att budgeten för skolbiblioteken fördes över till
Kulturnämnden i och med 2020 års budget, efter beslut av
Kommunfullmäktige 2019-11-29. Kulturnämndens beslut skickas till
Kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit motionen ”Stärk skolbiblioteken!” och ger
Kulturnämnden i uppdrag:
1. Att ta fram en aktuell skolbiblioteksplan med tydliga mål för
verksamheten.
2. Kulturnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för
skolbiblioteksverksamheten.
3. Kommunfullmäktige beslutar även att budgeten för skolbiblioteken ska
flyttas över från Grundskolenämnden till Kulturnämnden.
Kulturnämnden finner att alla tre delar i uppdraget redan är genomförda. Det
finns redan ett Skolbiblioteksprogram med aktivitetsplaner kopplade till den
och budgeten fördes inför 2020 över till Kulturnämnden.
Ärendet i sin helhet
2018-08-27 tillstyrkte Kulturnämnden motionen i sin helhet och konstaterade
redan då att ett Skolbiblioteksprogram fanns antaget av Kulturnämnden 201805-21. Skolbiblioteksprogrammet togs fram i samverkan med
Grundskoleförvaltningen.
Sedan dess har aktivitetsplaner arbetats fram utifrån programmet och alla
skolbibliotek arbetar nu utifrån dessa aktivitetsplaner. Aktivitetsplanerna
fokuserar på hur skolbiblioteket ska uppnå programmets mål med att ”Värdera
och använda information” samt ”Språkutveckling och läsfrämjande”. Utöver
det ska skolbiblioteket utvecklas som mötesplats och faktorer som då ska tas
hänsyn till är att det är ändamålsenligt, inkluderande och välkomnande, att
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biblioteket är tillgängligt, vilka resurser som finns i övrigt och det medieutbud
som erbjuds.
Parallellt pågår ett strategiskt arbete. Det har inneburit fortbildning i både
källkritik och läsförmedling för samtliga skolbibliotekarier. Detta har underlättat
för skolbibliotekarierna att skifta fokus från att hålla biblioteksrummet öppet till
att bli en del i undervisningen och genom det i större utsträckning kunna hjälpa
skolan och eleverna att nå satta mål.
Ett team med skolbibliotekarier och bokbuss har skapats som besöker de små
skolorna. Det är viktigt av två skäl, med skolbibliotekarieteamet kan samma
goda kvalitet på servicen ges vid små skolor som vid större skolor, det vill säga
bibliotekarierna deltar i undervisningen, genom bokbussen får även små skolor
ett relativt rikt medieutbud.
Just nu pågår ett arbete med att se hur skolbiblioteksservicen ska kunna bli mer
likvärdig över hela staden. Steg har tagits i den riktningen, men fortfarande
återstår en del att göra när det gäller att åtgärda skillnader i resurser som
fortfarande lever kvar från stadsdelstiden.
2020 är det sista året som liggande Skolbiblioteksprogram gäller, under året
kommer det att arbetas med att ta fram ett nytt program.
Beslutsunderlag
1. Skolbiblioteksprogram – program, 2020-02-27
2. Mall, aktivitetsplan F-9, 2020-02-27
Samverkan
FSG 2020-03-17
Beslutet expedieras till
1. Kommunfullmäktige
2. Grundskolenämnden

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Strategi
• Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Skolbiblioteksprogram

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

Fastställs av: Kulturnämnden
Datum: 21 maj 2018
För uppföljning och revidering ansvarar: Kulturnämnden
Gäller till och med: 2020
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Skolbiblioteksprogram
2018-2020
Inledning
I Borås Stad ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Det kan vara integrerat med
folkbibliotek, i den egna skolenheten eller med stöd av bokbuss och skolbiblioteksteam.
Skolbibliotek ska främja de demokratiska värdena, inspirera till nyfikenhet, intresse för
läsning, bidra till lärande och främja sökande efter kunskap.
Verksamheten ska sträva efter likvärdighet och hög kvalitet. Skolbiblioteket ska bemannas
av fackutbildad bibliotekarie.

Mötesplats
Skolbiblioteket ska vara ändamålsenligt, inkluderande och välkomnande. Det ska vara
tillgängligt för alla med öppettider anpassade till verksamheten. På mötesplatsen ska det
finnas plats för samtal, studier och vägledning till digitala medier och resurser.
Skolbiblioteket ska erbjuda ett aktuellt, varierat och elevanpassat medieutbud till alla
oavsett inlärningssvårigheter, funktionsnedsättning eller språksvårigheter.

Integrerad del av undervisning och lärande
Skolbiblioteket ska vara en naturlig del av skolans verksamhet och vara en pedagogisk
resurs i alla ämnen. I samverkan med skolans personal ska skolbibliotekarien bidra till
ökad måluppfyllelse, resultat och kunskapsutveckling för alla elever.

Digital kompetens
Skolbiblioteket ska bidra till att ge alla elever förmågan att kunna använda Internet och
digital teknik för att stödja det egna lärandet. Detta ska också leda till ett ökat kritiskt
förhållningssätt och ett användande som är säkert och ansvarsfullt. Skolbiblioteket ska
öka kunskapen hos eleverna om hur digitaliseringen påverkar vårt samhälle och inspirera
till ökad kreativitet i användandet av digitala resurser och verktyg.

Värdera och använda information
Skolbiblioteket ska bidra med stöd och vägledning kring faktasökning och källkritik.
Eleverna ska ges kunskap om hur sökmotorer och sociala medier fungerar och om hur
information sprids. De ska även ges möjlighet att utveckla strategier för att söka,
välja och granska olika källor.

Språkutveckling och läsfrämjande
Skolbiblioteket ska stimulera, utmana elevernas språkutveckling och fantasi samt inspirera
till ett ökat intresse för litteratur och läsning. Skolbiblioteket ska också bidra till att
utveckla elevernas multimodala läsförmåga.

Borås Stad | Skolbiblioteksprogram
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Aktivitetsplan för skolbiblioteket
Varje skolenhet ska skriva en aktivitetsplan för varje läsår som är tydligt kopplad till
skolans behov och skolbibliotekets uppdrag. Aktivitetsplanen ska utvärderas och följas
upp varje år.

Det systematiska kvalitetsarbetet
Varje skolenhet ska arbeta med skolbiblioteksverksamheten i sitt systematiska kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet ska sträva efter att uppnå skolbiblioteksprogrammets intentioner.
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se

Läsår:
Skola:

Klass

Område

F-klass

Värdera och använda information
Språkutveckling och läsfrämjande

År 1

Värdera och använda information
Språkutveckling och läsfrämjande

År 2

Värdera och använda information
Språkutveckling och läsfrämjande

År 3

Värdera och använda information
Språkutveckling och läsfrämjande

År 4

Värdera och använda information
Språkutveckling och läsfrämjande

År 5

Värdera och använda information

Aktiviteter

Metod

Språkutveckling och läsfrämjande
År 6

Värdera och använda information
Språkutveckling och läsfrämjande

År 7

Värdera och använda information
Språkutveckling och läsfrämjande

År 8

Värdera och använda information
Språkutveckling och läsfrämjande

År 9

Värdera och använda information
Språkutveckling och läsfrämjande

Mötesplatsen :
Utveckla biblioteksrummet:
Ändamålsenligt, inkluderande och
välkomnande.
Tillgänglighet
Resurser
Media

Organisation: Förskoleförvaltningen Borås Stad
OID: E10248377
Att: Maria Hedlund
Borås Stad Förskoleförvaltningen
501 80 Borås

BESLUT
Avdelningen för internationellt
samarbete
Erasmus + mobilitet
010-470 03 00 (vxl)
www.utbyten.se
Projektnummer
2020-1-SE01-KA101-077637
Datum
2020-04-30

Postadress
Box 45093
104 30 Stockholm
Besöksadress
Wallingatan 2
111 60 Stockholm
Telefon
010-470 03 00
Org nr
202100-6487
www.uhr.se

Beslut om beviljad ansökan till Erasmus+
mobilitet skola 2020
Universitets- och högskolerådet (UHR) har nu fattat beslut om vilka ansökningar till
Erasmus+ mobilitet skola som beviljats medel vid ansökningsomgången 2020.
Er ansökan har beviljats medel. En förutsättning är att ni godkänns i kontrollen för
dubbelfinansiering. Det innebär att vi kontrollerar att samma ansökan inte har
skickats in i flera länder och att inte en alltför liknande ansökan blivit beviljad
under tidigare år.

Beviljade medel
Delvis bifall
Vi har beviljat er en lägre budget för projektet än vad ni ansökt om. Ni kommer
att beviljas totalt 83 650 euro. De neddragningar som har gjorts framgår under
rubriken ”Särskilda kommentarer från handläggare”. För mer information om
budgetminskningen kontakta oss.

Motivering
Er ansökan har fått 79 kvalitetspoäng av 100 möjliga. För att bli godkänd krävs
minst 60 poäng. Ansökan måste också få minst 50 procent av maxpoängen för
samtliga kriterier som ingår i bedömningen av kvaliteten.
Varje ansökan har bedömts av externa experter inom utbildningsområdet utifrån
ett antal kvalitetskriterier. Nedan följer en sammanställning av bedömarnas
kommentarer för er ansökan:

Projektets relevans 25/30
Utvecklingen av arbetet med att öka personalens kompetens i att undervisa
språkutvecklande inom förskolans domäner är tydligt beskrivet. Ansökningen
korresponderar klart med de existerande målen inom programmet. Arbetet med
att förflytta fokus från kunskapsorienterat lärande till kompetensinriktat lärande är
väl underbyggt med moderna forskningsrön. Användande av kollegialt lärande för
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att vidga språkbegrepp och estetiska uttrycksformer förbättrar
undervisningsmetoderna och gör det möjligt att sprida dessa argumenterade
färdigheter inom EU. Den europeiska dimensionen kommer därför också att kunna
utvecklas inom skolundervisningen. De förväntade resultaten av projektet finns
beskrivna men är inte konkreta. Genom att skicka personal från hela styrkedjan
anser ansökan att samverkan mellan de deltagarna kommer att öka och att
kompetensen inom det vidgade språkbegreppet kommer att bli större. Däremot
erbjuds det ingen konkret förklaring till varför detta skulle ske.

Projektets kvalitet – utformning och genomförande 30/40
En tydlig ansvarsfördelning råder mellan ledningsgrupperna i de respektive
länderna då ansvarsavtal ska skrivas och upparbetade kanaler kommer att
användas. Boende, resor, försäkringar och liknande praktiska arrangemang är klart
beskrivna. Aktiviteterna för projektet stämmer väl överens med de uppsatta målen
men varför så många deltagare skall delta i mobiliteterna är inte underbyggt med
konkreta argument. Programmet för mobiliteterna är tydligt presenterat och följer
en tydligt utformad plan. Styrningen av projektet är koncentrerat till två personer
vilket gör de övriga deltagarnas roller mindre tydliga. Urvalet av deltagare är
transparent då förskoleförvaltningen ansvarar för detta. Men hur samarbetet
mellan politiker och tjänstemän skall se ut är inte konkret beskrivet. Att deltagarna
kommer att delas in i nätverksgrupper som kommer att följas åt under tid gör det
möjligt att kunna hantera den information och den erfarenhet som man kommer
att hämta in.
Effekt och spridning - påverkan och genomslag 24/30
Användandet av loggböcker finns medtaget men det saknas beskrivning om vilken
information som skall antecknas i dessa då enbart allmänna omdömen som att
reflektioner av det man upplever skall föras in i böckerna. Europass Mobility
Document kommer att användas för att validera resultaten vilket kommer att
underlätta spridningen av kompetenser som man uppnår under mobiliteterna.
Sannolikheten för att nya kunskaper, vidgat språkbegrepp och nya
undervisningsmetoder kommer att kunna påverka en stor del av de förskolor som
finns med i projektet är förhållandevis hög. Detta styrks också av forskningsrön
som ansökan hänvisar till. Själva utvärderingen är sparsamt beskriven då ansökan
endast anger att resultatet kommer att utvärderas och analyseras men det saknas
konkret information om hur detta ska genomföras. Hur spridningen av resultatet
utanför den egna organisationens gränser ska ske är realistisk och konkret.
Samlad bedömning
Ansökan korresponderar klart med de existerande målen inom programmet.
Arbetet med att förflytta fokus från kunskapsorienterat lärande till
kompetensinriktat lärande är väl underbyggt med moderna forskningsrön.
Användande av kollegialt lärande för att vidga språkbegrepp och estetiska
uttrycksformer förbättrar undervisningsmetoderna och gör det möjligt att sprida
dessa argumenterade färdigheter inom EU. Den europeiska dimensionen kommer
därför också att kunna utvecklas inom skolundervisningen. De förväntade
resultaten av projektet finns beskrivna men konkretionen är svag. Genom att
skicka personal från hela styrkedjan anser ansökan att samverkan mellan de
deltagarna kommer att öka och att kompetensen inom det vidgade
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språkbegreppet kommer att bli större men det erbjuds ingen konkret förklaring till
varför detta skulle ske.
Att deltagarna kommer att delas in i nätverksgrupper som kommer att följas åt
under tid gör det möjligt att kunna hantera den information och den erfarenhet
som man kommer att hämta in. Användandet av loggböcker finns medtaget men
det saknas beskrivning om vilken information som skall antecknas i dessa då
enbart allmänna omdömen som att reflektioner av det man upplever skall föras in
i böckerna. Europass Mobility Document kommer att användas för att validera
resultaten vilket kommer att underlätta spridningen av kompetenser som man
uppnår under mobiliteterna. Utvärderingen är sparsamt beskriven då ansökan
endast anger att resultatet kommer att utvärderas och analyseras men det saknas
konkret information om hur detta ska genomföras.

Särskild kommentar om budget från handläggarna
50 av de 100 kursmobiliteterna med tillhörande budgetposter tas bort enligt
bedömarnas kommentarer. Samtliga mobiliteter korrigeras från landgrupp 1 till
landgrupp 2. En total budgetneddragning på 93 250 euro.
Generell kommentar om kursdeltagande från handläggarna
Effekten av den europeiska dimensionen blir avsevärt större när projekt skickar
färre deltagare till varje kurstillfälle. Färre deltagare ger större möjlighet till
interaktivitet mellan svenska och övriga europeiska deltagare. Samma kurs erbjuds
ofta vid fler tillfällen och det finns inom många tematiska områden fler alternativa
kurser att välja på. Det är därför i de flesta fall genomförbart för projekt att sprida
deltagandet, så att man i så stor utsträckning som möjligt kan skapa goda
förutsättningar för internationellt nätverkande.

Vad händer nu?
Ert projekt startar den 1/9 2020.
Boka in tid för vårt uppstartsmöte den 18 september 2020. I nuläget vet vi inte om
det blir ett fysiskt eller digitalt möte. Mer information kommer.

Kontrakt och utbetalning av medel
För att kunna göra en första utbetalning har vi tidigare bett er att fylla i era
bankuppgifter genom Webropol.
Dessa uppgifter är helt nödvändiga för att UHR ska kunna göra klart ert kontrakt.
Har ni inte skickat in era bankuppgifter måste ni göra detta omgående via följande
länk: https://link.webropolsurveys.com/S/E361ADB776D213D4
När ni skickat in bankuppgifterna kommer vi inom de närmaste veckorna att skicka
er kontraktet för underskrift. Ni ska skriva under och skicka tillbaka det i två
exemplar till UHR så snart som möjligt.
Vi betalar ut 65 procent av beviljade medel när vi fått det underskrivna kontraktet,
resterande belopp betalas ut efter det att ni har slutrapporterat. Tänk på att den
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sista utbetalningen kan komma att justeras utifrån de aktiviteter ni genomför och
projektets kvalitet.
Om ni inte vill genomföra ert projekt var vänliga att meddela oss snarast.

Begära omprövning
Om ni anser att UHR har bedömt ansökan på oriktiga grunder finns möjlighet att
begära att vi omprövar beslutet. I begäran kan ni inte ändra eller förtydliga
innehållet och uppgifterna i den ursprungliga ansökan.
Vi kan ompröva brister i den administrativa hanteringen av ärendet. Bedömningen
av projektets kvalitet kan vi däremot inte ompröva. Det är inte heller möjligt att
överklaga till en annan rättslig instans.

Så gör ni
Om ni vill att vi omprövar handläggningen av ert ärende ska ni inom tre veckor
från detta brevs datum skriftligen komma in med en begäran om omprövning.
Begäran ska innehålla projektnummer och en beskrivning av vad ni vill få
omprövat.
Begäran skickas till e-postadress erasmusplus@uhr.se med ämnesraden ”Begäran
om omprövning”. Vi behandlar ärendet inom 45 dagar från det att vi har tagit
emot det.

Om du har frågor, kontakta:
erasmusplus@uhr.se
Vänligen använd ansökans projektnummer som referens när du kontaktar oss.
Med vänlig hälsning

Daniel Edquist
Direktör för det nationella kontoret för Erasmus+ utbildning
Universitets- och högskolerådet
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1 Inledning
Varje månad i samband med nämndens månadsrapport redovisas status för de uppdrag som getts av
Kommunfullmäktige och Förskolenämnden. Uppdragsredovisning per januari, april, augusti och
december redovisas som anmälningsärenden till nämnden, övriga månader biläggs redovisningen till
nämndens månadsrapport.

2 Uppdrag från Kommunfullmäktige och
Förskolenämnden
2.1 Kommunfullmäktige
Datum

Uppdrag

Status

2019-11-29

Förskolenämnden uppdras att
tillsammans med Arbetslivsnämnden se
till att samhällsintroduktion erbjuds på alla
familjecentraler.

Ej påbörjad

2.2 Förskolenämnden
Datum

Uppdrag

Status

2019-04-16

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

Delvis slutfört.
Utredning avseende vaktmästeri är
slutförd 2020-04-23.

2020-01-30

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

Under beredning

2020-02-24

Initiativärende: Verksamhetsmått
placering på förskola

Under beredning.

2020-02-24

Initiativärende: Redovisning av satsning
på utemiljön.

Under beredning.

2020-04-23

Förskoleförvaltningen ska ta fram en rutin
för Öppna förskolans uteverksamhet.

Under beredning.

Slutförda uppdrag
2020-03-26

Initiativärende - Redovisning av
situationen kring Lilla Safiren

Slutfört 2020-03-26

Förskolenämnden, Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Förskolenämnden april 2020
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för
Förskolenämden år 2019
Vi har granskat Förskolenämndens verksamhet och årsredovisning 2019. Granskningen har
utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår
revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.
När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi
att målvärdena för fyra av de sju indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är
uppnådda.
Stadsrevisionen bedömer mot bakgrund av de avvikelser som framkommer i granskningen av
taxor och avgifter i Borås Stad att Förskolenämndens interna kontroll gällande debitering av taxor
och avgifter inte är helt tillräcklig.
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Stadsrevisionen bedömer
att Förskolenämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner
inom området. Förskolenämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess
och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan
förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser.
Vi bedömer att Förskolenämnden verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Måluppfyllelse av kommunfullmäktiges indikatorer är ett förbättrings
område för nämnden. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med utvecklingsområde. Den
interna kontrollen gällande debitering av taxor och avgifter bör utvecklas.
Vi tillstyrker att Förskolenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

BORÅS 2020-04-14

Boris Preijde		
Ordförande		

Ingwer Kliche		
Vice ordförande

Lennart Krok

Bengt Sandell		

Jürgen Urbas		

Lena Brännmar
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Förskolenämnden 2019
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom
nämnden är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av
årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i
förekommande fall substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen
kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 3 661 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att
bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Nämnden
har under året fattat beslut om en långsiktig åtgärdsplan. Bufferten har tillförts verksamheten
för valideringsinsatser.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

• De största negativa avvikelsen i årsredovisningen avser Material och tjänster där avvikelsen mot budget uppgår till ca 23 000 tkr. Budgetposten Material och tjänster innehåller en stor mängd mindre konton. Ett av kontona med störst avvikelse mot budget
är inventarier med ett underskott om ca 3 000 tkr. En stor förklaring till underskottet
för material och tjänster är att förskolor ansvarar för egen sammanhållen budget. Har en
förskola mindre kostnader för t.ex. personal eller högre intäkter än budgeterat kan detta
användas till t.ex. inventarier. På så vis motsvaras en stor del av den negativa avvikelsen
hos Material och tjänster av andra budget positiva avvikelser.

• I bokslutet för 2019 begär nämnden kompensation för ökade kostnader som avser det
nya livsmedelsavtalet och den nya distributionscentralen vilka uppgår till ca 2 000 tkr.

• En positiv avvikelse om 13 575 tkr kan härledas till att intäkterna från bland annat
statsbidrag och sålda platser till andra kommuner blev något högre än budgeterat.
Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
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Nämnden har inte uppnått målvärdena för fyra av de sju indikatorer som Kommunfullmäktige
har fastställt.

• Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) har ett utfall om 81 % mot
målvärdet 97 %. För att kunna erbjuda så många barn som möjligt plats på önskat
placeringsdatum uppger förvaltningen att den under året har fokuserat på att göra
handläggningen så effektiv som möjligt. Främst har det handlat om att tydliggöra
och implementera en gemensam planerings- och placeringsprocess.

• Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %.
Förvaltningen uppnår ett utfall om 95,7 % mot målvärdet som är 100 %. Förvaltningen
uppger att ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt till barn och vårdnadshavare lägger grunden för en känsla av trygghet. Vidare uppger man att man, på
enheter där föräldrar känner sig otrygga att lämna sina barn, undersöker extra noga ev.
kommentarer till negativa enkätsvar samt vidtar åtgärder.

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Utfallet för 2019 uppgår till 9,6 %
mot målvärdet 7,5 %. Det är en försämring mot föregående års värde på 9,3 %.
Förvaltningen har under 2019 bedrivit ett tydligt arbete med rehabilitering och arbetsmiljöfrågor och haft kontinuerliga uppföljningar med rektorerna kring sjukfrånvaro
på såväl grupp som individnivå. Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt men ytterligare
insatser behöver göras under 2020 för att skapa hälsosamma arbetsplatser samt minska
antalet tillbud som härrör till tidsbrist eller stress.

• Indikatorn, Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten nås inte eftersom förvaltningens utfall för 2019 är 86,7 årsarheten (åa) mot målvärdet om 75 åa. Det är dock
en förbättring gentemot föregående års värde om 88,1 åa. En viss andel timavlönade behövs för att ersätta ordinarie personal vid korttidsfrånvaro, och arbetet med att minska
sjukfrånvaron är viktig för att bli mindre beroende av timavlönad personal. Ett fortsatt
arbete med att månadsanställda vikarier behöver fortgå 2020.
Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit en egen indikator med målvärde vilket är i linje med Stadens styr- och
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikator enligt
nedanstående.

0

0

1

0

–

av 1 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag
Nämnden har avseende 2019 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Samtliga
uppdrag genomförda.

0

0

2

0

–

av 2 uppdrag

Nämndens uppdrag
Nämnden har avseende 2019 inte gett förvaltningen några uppdrag.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.
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Resursfördelningsmodellen
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-19 anta en ny resursfördelningsmodell för förskola och
grundskola. För Förskolenämndens del innebär det att budget 2020 kommer baseras på den nya
resursfördelningsmodellen. Det har därför under året genomförts ett informationsarbete gentemot skolor i förvaltningen och friskolor utanför. Modellen innebär i korthet att alla förskolor får
en grundläggande ersättning för att bedriva verksamhet. Utöver detta finns ett strukturbelopp
som förskolor kan ansöka om och som kommer delas ut baseras på olika index såsom socioekonomiskt utsatthet i området etc. Förskolorna har fått två år på sig att anpassa verksamheten efter
den nya modellen.
Lokaler
Lokalfrågan är fortsatt viktig för förskolan. Under 2019 öppnade Silverpoppelns förskola på Göta
och Marklandsparkens förskola på Hässleholmen. Virvelvindens förskola flyttade till tidigare
Tullengymnasiets lokaler. Under året avvecklades lokalmässigt sex enheter. Av dessa hade fyra
mindre ändamålsenliga lokaler, en var belägen i modul och en avvecklades på grund av bristande
behov av platser i området. Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys,
eftersom det finns en oro över de högre lokalkostnader de medför. Man får inte full täckning
för de högre hyreskostnaderna som nya lokaler innebär. Nya lokaler kostar avsevärt mer än de
gamla lokalerna om man ser till kvadratmeterpriset. De befintliga modulförskolorna hyrs nu
till självkostnadspris vilket gör att skillnaden mellan dessa och en nybyggd förskola blir stor
ekonomiskt sett.
Samverkan skola och socialtjänst
Nämnden har i samverkan med Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetat för att starta en
familjecentral i centrala Borås. Familjecentralen Centrum kommer öppna i februari 2020.

Under året har nämnden utarbetat och etablerat rutiner för framförallt samverkansteam inom
projektet Socialt hållbart Borås där nämnden deltar i två av verksamhetsbenen.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Granskning av Borås Stads samverkan med externa parter kring
barn och unga
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring barn och unga.
Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till stor del är ändamålsenligt.
Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete på nämndövergripande nivå kan utvecklas
så att förutsättningarna för samverkan med externa parter förbättras.

För att detta ska vara möjligt bedömer Stadsrevisionen att det behövs en utveckling i linje med
granskningsresultaten, med en tydlig målbild för vad samverkan ska leda till och hur den kompletterar nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt.
Berörda nämnder behöver säkerställa att innovativa lösningar som kan skapas inom ramen för
samverkan med externa aktörer omsätts till praktisk nytta för kärnverksamheten.
Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med granskningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt
och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.
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Stadsrevisionen bedömer mot bakgrund av de avvikelser som framkommer i granskningen att
Förskolenämndens interna kontroll gällande debitering av taxor och avgifter inte är helt tillräcklig.
I granskningen framkommer att det i de flesta nämnder inte görs systematiska analyser för att säkerställa att nivån på taxor och avgifter är förenlig med självkostnadsprincipen och likställighets
principen. Stadsrevisionens bedömer att granskade nämnder där brister identifierats bör se över
sina rutiner för beräkning av taxor och avgifter för att säkerställa att kommunallagens principer
efterlevs. Kommunstyrelsen bör utarbeta centrala riktlinjer som stöd för nämndernas arbete.
Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med granskningen är att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med
lagstiftningens krav.

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar,
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning.
Stadsrevisionen bedömer att Förskolenämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de
skulle ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet
Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Förskolenämnden bedöms inte ha en helt
ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen
och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Förskolenämnden behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska,
baserade på en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella
områdena.
Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess.
Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam
beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening
hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och
förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i
Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra
riskanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden
ska även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också
genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen
riskanalys som identifierade 41 risker. Planen för intern kontroll omfattade 15 kontrollmoment.
Nämnden har under året följt upp sammantaget två kontrollmoment i planen för intern kontroll
i samband med rapportering för Tertial 1 och 2. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till
nämnden den 24 februari 2020. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade
analyser och åtgärder. Ett av kontrollmomenten i planen för intern kontroll uppger förvaltningen
att man inte kunnat genomföra.
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Nämndmöte
Nämndmöte genomfördes 2019-09-19 med Förskolenämnden, förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2019.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man
ligger att uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade
till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är
samtidigt väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför
man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Förskolenämnden har under året inte uppnått målvärdena för fyra av sju indikatorer. Nämnden
har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Alla
uppdrag har genomförts.
Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit en egen indikator med målvärde.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 3 661 tkr.
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. Stadsrevisionen noterar att nämnden har upprättat en åtgärdsplan för att komma till rätta
med underskottet i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Stadsrevisionen noterar
vidare att bufferten har används för kostnader som avser valideringsinsatser.
Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen
riskanalys som identifierade 41 risker. Planen för intern kontroll omfattade 15 kontrollmoment.
Nämnden har under året följt upp sammantaget två kontrollmoment i planen för internkontroll
i samband med rapportering för Tertial 1 och 2. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till
nämnden den 24 februari 2020. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade
analyser och åtgärder. Ett av kontrollmomenten i planen för intern kontroll uppger förvaltningen
att man inte kunnat genomföra.
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med granskningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt
och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.
Stadsrevisionen bedömer mot bakgrund av de avvikelser som framkommer i granskningen att
Förskolenämndens interna kontroll gällande debitering av taxor och avgifter inte är helt tillräcklig.
I granskningen framkommer att det i de flesta nämnder inte görs systematiska analyser för att
säkerställa att nivån på taxor och avgifter är förenlig med självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Stadsrevisionens bedömer att granskade nämnder där brister identifierats bör se över
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sina rutiner för beräkning av taxor och avgifter för att säkerställa att kommunallagens principer
efterlevs. Kommunstyrelsen bör utarbeta centrala riktlinjer som stöd för nämndernas arbete.
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga
och bedömer att Förskolenämndens samverkan med externa aktörer kring barn och unga på
operativ nivå till stor del är ändamålsenlig. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete
på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för samverkan med externa
parter förbättras.
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Varje nämnd i Borås Stad
har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer
som behövs när det gäller ärendens beredning.
Stadsrevisionen bedömer att Förskolenämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de
skulle ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet
Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Förskolenämnden bedöms inte ha en helt
ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen
och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Förskolenämnden behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska,
baserade på en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella
områdena.
Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess.
Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam
beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening
hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och
förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i
Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Måluppfyllelse av kommunfullmäktiges indikatorer är ett förbättringsområde för nämnden. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig
med utvecklingsområde. Den interna kontrollen gällande debitering av taxor och avgifter bör
utvecklas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-29
Kommunfullmäktige

§ 47

Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25

Stöd till Borås näringsliv
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 28, sid B 1468)
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna vidtagna åtgärder gällande elevluncher från 30 mars 2020 samt
bevilja Kommunstyrelsen ett utökat kommunbidrag med 15 000 000 kronor för
finansiering av elevluncher.
Vidare beslutar Kommunfullmäktige
Ingen årlig avgift för kontroll av livsmedelsverksamheter tas ut av företag i
Borås Stad för år 2020.
Ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av företag i
Borås Stad för år 2020.
Ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser tas ut av företag i Borås
Stad för uteservering och torghandel för år 2020.
Protokollsanteckning
Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14, § 149
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna vidtagna och föreslagna åtgärder enligt ärendet samt bevilja
Kommunstyrelsen ett utökat kommunbidrag med 15 000 000 kronor för
finansiering av elevluncher.
Vidare föreslås Kommunfullmäktige besluta att:
Ingen årlig avgift för kontroll av livsmedelsverksamheter tas ut av företag i
Borås Stad för år 2020.
Ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av företag i
Borås Stad för år 2020.
Ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser tas ut av företag i Borås
Stad för uteservering och torghandel för år 2020.

Sammanfattning av ärendet
Borås Stads näringsliv är drabbat av effekterna av Coronapandemin och Covid19. Borås Stad får många samtal från företag som upplever stora problem.
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Regering och riksdag har sjösatt ett antal åtgärder för att mildra krisen, men fler
insatser behövs.
Kommuner runtom i landet behöver agera för att näringslivet ska kunna klara
den kris Sverige nu går igenom.
Elever har erbjudits elevluncher med start måndag den 30 mars 2020. Borås
gymnasieelever erbjuds lunch för avhämtning via någon av de restauranger i
kommunen som anslutit sig till en ny tjänst; tillsammans med företaget Optidev
har Borås Stads tagit fram en lösning som innebär att varje enskild
gymnasieelev dagligen får en QR-kod sänd till sin privata telefon som sedan
kostnadsfritt kan omsättas i en näringsrik 75-kronorslunch. Restaurangerna
ansluter sig till systemet via en e-postadress administrerad av Borås Stad.
Tjänsten kommer att gälla så länge undervisningen sker på distans, och som
längst till skolavslutningen. Kostnaden för detta beräknas till 15 miljoner
kronor.
Utöver dessa åtgärder föreslås även Kommunfullmäktige besluta att ingen årlig
avgift för kontroll av livsmedelsverksamheter tas ut av företag i Borås Stad för
år 2020, ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av
företag i Borås Stad för år 2020 samt ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser
och torgplatser tas ut av företag i Borås Stad för uteservering och torghandel
för år 2020. Kostnaden för detta beräknas till 7 miljoner kronor och kommer
kompenseras till Miljö- och konsumentnämnden samt Tekniska Nämnden vid
ett senare tillfälle.
Borås Stad har även genomfört andra insatser för att stödja näringslivet i Borås:
Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2020-03-31,
förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för oklarheter.
Borås Stad har från 2020-03-30 och tills vidare att tillämpa betalningsvillkoret
120 dagar till företagskunder. (De kommunala bolagen omfattas för närvarande
inte av förlängd betaltid eller 15 dagars betalning till leverantörer)
Borås Energi och Miljö AB/respektive Borås Elnät AB beviljar på kunds
begäran förlängt anstånd på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp,
sophantering, elnät och fjärrvärme. Borås energi och miljö förlänger på kunds
begäran intervaller för hämtning av sopor och avfall.
AB Bostäder förlänger på kunds begäran betalningstider för hyra i lokaler för
företag.
Uteserveringar har kunnat öppna efter att serveringstillstånd snabbehandlats.
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Fyra timmars fri parkering i p-huset Vulcanus vid Österlånggatan, plus 30
minuters fri parkering på 15-minutersparkeringar i centrum. Skyltning gäller.
Utöver detta utökar Borås Stad sitt stöd via Näringslivets servicecenter, där
lokala och regionala näringsidkare kan få råd, stöd och svar på frågor som
omfattar lokala, regionala och nationella stödinsatser och problem som kan
uppstå i verksamheten på grund av den pågående krisen.
Yrkande
Ulf Olsson (S) föreslår att ”Borås Energi och Miljö” stryks i texten och ersätts
med ”Borås Energi och Miljö AB respektive Borås Elnät AB”.
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§ 46

Dnr KS 2020-00285 2.3.1.0

Personalekonomisk redovisning 2019
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 27 sid B 1413)
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna den Personalekonomiska redovisningen 2019.
Protokollsanteckning
Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14, § 136
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna den Personalekonomiska redovisningen 2019.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt
tilläggsyrkande att följande läggs till i fullmäktigeskrivelsen: Kommunstyrelsen
utreder olika arbetstidsmodeller som kan minska sjuktalen i förvaltningar eller
yrkesgrupper där sjuktalen idag är höga samt att minst ett sådant försök
påbörjas under 2020.
Protokollsanteckning
Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Den personalekonomiska redovisningen ska ligga till grund för kommunens
strategiska arbete inom personalområdet. Redovisningen beskriver
personalarbetet för 2019 och några år bakåt med fokus på personalstruktur, lön,
arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och utbildning.
Det är en utmaning att kompetensförsörja en stor och komplex organisation
som en kommun, speciellt i tider när konkurrensen om arbetskraften är hård.
Det tillsammans med den demografiska utvecklingen kräver både nytänkande
och mod att utmana traditionella arbetssätt.
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Arbetet med att få mer jämställda arbetsplatser i sin helhet behöver fortsätta då
det fortfarande finns kvinno- och mansdominerade arbetsplatser.
Kommunstyrelsen noterar att kvinnor fortsatt är underrepresenterade bland
höga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda.
Nämnderna ska under 2020 ha fokus på att
 arbetsmiljöarbetet genomsyrar samtliga ledningsnivåer i organisationen.
 arbeta för en jämställd arbetsgivarpolitik.
Dessutom fortsätta med att
 motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar.
 motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid.
 organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron.
 genom digitalisering frigöra värdeskapande tid.
 öka anställningsbarheten för personer som står till arbetsmarknadens
förfogande.
 och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen som innebär att med rätt strategisk inriktning attrahera,
rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom skapa
förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål.
Beslutsunderlag
1. Personalekonomisk redovisning 2019
Yrkande
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till reservation i
Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad.
Beslut
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Reservationen i Kommunstyrelsen avslås.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V), Peter Wiberg (V), Stefan
Lindborg (V), Lennart Andreasson (V), Anne Rapinoja (V) och Inger
Landström (V) till förmån för reservationen i Kommunstyrelsen.
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mål att sträva mot och ständigt förbättra för att trygga
kvalitet i sin verksamhet. Ledord i den processen är att
medge delaktighet,
inflytande, kompetensutveckling och ansvar för varje
medarbetare. Detta i sin tur kräver styrning av verksamheten och då är personalredovisning, kalkyler och
statistik viktiga, rentav nödvändiga, instrument för den
önskade utveckling. Relevant information måste hela
tiden finnas tillgänglig och varje medarbetare ha möjlighet att hålla sig informerad.

Borås Stad – en arbetsgivare
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Borås Stad gör genom olika arbetsgrupper och projekt.

Stadsledningskansliet har under året startat upp fem förvaltningsövergripande arbetsgrupper som en del i arbetet
med att klara kompetensförsörjningsutmaningen såväl nu
som i framtiden. Äldre ska jobba längre, deltid blir heltid,
minska sjukfrånvaron, digitalisering för att frigöra värdeskapande tid och ökad anställningsbarhet. En grundförutsättning för att lyckas med dessa åtaganden är en frisk
organisation. När äldre ska arbeta längre och när sjukfrånvaron ska minska måste vi arbeta ur ett hälsofrämjande perspektiv. Under 2019 startade projektet Frisk
Organisation och blev en enhet – Organisationshälsa.
Enheten arbetar med samtliga förvaltningar i Borås Stad
och riktar in sig på de förvaltningar som har störst utmaningar sett till ohälsotal och kostnader.
Under 2019 har friskvårdsbidraget höjts från 1 500 till
2 000 kronor. Samtidigt utökades möjligheten att använda
bidraget till de aktiviteter som Skatteverket godkänt.
Tron på våra medarbetares förmåga är oerhört viktig. I
oktober 2019 genomfördes medarbetarenkäten med en
svarsfrekvens på 88,9 procent. Den högsta svarsfrekvensen
hittills. Samtliga svar visar på en positiv utveckling jämfört
med 2017 års medarbetarenkät. Som ett led i den pågående
Tillitsresan har stadsdirektören gett samtliga arbetsplatser
uppdraget att arbeta för ökad stolthet, trivsel och förståelse
för hur betydelsefull vars och ens insats är.

Att vara en attraktiv arbetsgivare och samtidigt stå inför en tuff
kompetensförsörjningsutmaning kräver idogt arbete. Därför är
det glädjande när det hårda arbetet lönar sig. 2019 blev Borås
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Inledning
Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har genomsyrat personalarbetet under året.
Förvaltningarna har haft i uppgift att arbeta med de uppdrag som Kommunfullmäktige beslutade om i
samband med föregående års personalekonomiska redovisning. Stadsledningskansliet, Personal och
förhandling har startat fem förvaltningsövergripande arbetsgrupper. Syftet är att med gemensamma krafter
hitta nya sätt att klara välfärdsuppdraget.
Det är en utmaning att kompetensförsörja en stor och komplex organisation som en kommun, speciellt i
tider när konkurrensen om arbetskraften är stor. Arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla
medarbetare sker parallellt på flera nivåer och på olika sätt. Det handlar till exempel om marknadsföring
lokalt, nationellt och internationellt. Det handlar om rekryteringsbonusar och lönetillägg för medarbetare
över 65 år, kommunövergripande kompetensutveckling, det interna chefsförsörjningsprogrammet,
möjlighet till utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter, utökning av friskvårdsförmåner och aktiv
personalklubb.
Projektet Frisk organisation med avdelningen organisationshälsa startade i januari 2019. Satsningen är ett
stöd till förvaltningarnas arbete med sjukskrivningar och deras påverkan på verksamheten. Målet är att nå
och behålla en rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaron. Under det första året har enheten etablerat
samarbete med samtliga förvaltningar och i huvudsak arbetat med de som i ohälsotal och kostnader har de
största utmaningarna.
Borås Stad fick 2019 utmärkelsen ”Årets Kommun” samt utsågs till Karriärföretag 2020 och
personalföreningen MerKraft utsågs till ”Årets fritidsförening”. Samtliga utmärkelser är kvitton på att det
långsiktiga arbete som läggs ned på att vara en attraktiv arbetsgivare ger resultat.
Statistikuppgifterna i den personalekonomiska redovisningen har i huvudsak hämtats ur Heroma och
Stratsys. Mångfaldsstatistik med uppgifter om anställda med utländsk bakgrund har inhämtats från
Statistiska Centralbyrån (SCB). Uppgifter om personalkostnader har hämtats från kommunens
ekonomisystem Agresso. Det som inte varit möjligt att ta fram ur IT-systemen har inhämtats genom
uppgiftsinsamling från kommunens förvaltningar. Den statistik som presenteras gäller tillsvidareanställda
och visstidsanställda med månadsavlön, om inte annat anges.
Linnéa Nilsson och Marianne Andrén vid Stadsledningskansliet har varit huvudansvariga för den personalekonomiska redovisningen.
Det har varit en rolig och spännande tid för mig som ny personalchef och jag ser fram emot att axla
utmaningarna och fortsätta utveckla personalarbetet i Borås Stad.
STADSLEDNINGSKANSLIET

Annica Dahlén
Personalchef
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Sammanfattning
Verksamhetsmål 2019:
 Sjukfrånvaron sänktes till 7,3 procent. Målet var att nå 7,2 procent.
 Arbetade timmar av timavlönade medarbetare motsvarar 430,3 årsarbeten. Målet var 400 årsarbeten.
 Friskvårdsbidrag: Andel medarbetare som nyttjat friskvårdsbidraget var 40 procent, vilket motsvarade
uppsatt mål.
Några fakta i korthet
Anställda
10 173 personer var tillsvidare- eller visstidsanställda den 1 november. 97,7 procent av de
tillsvidareanställda har heltidstjänst. Timavlönade har utfört arbete motsvarande 430 årsarbeten. Anställda
med utländsk bakgrund har ökat från 29,6 procent till 31 procent.
Kompetensutveckling
Riktade utbildningar till specifika grupper har genomförts, till exempel kurser för ekonomer,
hälsoinspiratörer och utbildning i motiverande samtal.
Attraktiv arbetsgivare
Borås stad har under året utsetts till Karriärföretag 2020 samt fått utmärkelsen ”Årets Kommun” av
employer brandingföretaget Universum. MerKraft, personalföreningen, har fått utmärkelsen ”Årets
fritidsförening”.
Personalomsättning
Personalomsättningen har minskat från 10,4 procent till 9,4 procent.
Löneläge
Medianlönen för tillsvidareanställda var 29 250 per månad, en ökning med 750 kr. Kvinnornas medianlön
uppgår till 97,6 procent av männens.
Frisk organisation
Under 2019 har enheten organisationshälsa etablerat samverkan med samtliga förvaltningar och arbetat
med ett 30-tal arbetsplatser.
Friska medarbetare
Under året har frisktalet ökat från 53,8 till 55,3 procent. Kvinnorna står för den största ökningen.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron motsvarade 823 årsarbeten, en minskning med 11 jämfört med 2018. Det medförde en
minskad sjuklönekostnad på 2 miljoner kronor till 95,6 miljoner kronor.
Personalkostnaden
Personalkostnaden var 5,2 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 80 procent av Borås Stads totala budget.
Chefer
68 procent av cheferna är kvinnor. 14,8 procent av cheferna har utländsk bakgrund.
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Uppdrag
Fokus under året har varit att på bred front fortsätta arbetet med att möta kompetensutmaningarna på
såväl kort som lång sikt. Nämndernas arbete under året redovisas här i en kort sammanfattning.
Uppgifterna är hämtade från Stratsys. Uppdraget som handlade om hur kommunstyrelsen tar sitt
strategiska ansvar beskrivs i avsnittet om kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
Motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65
Förvaltningarna tar sig an frågan på lite olika sätt. Till exempel att kompetensutvecklingsinsatser erbjuds
under hela anställningstiden oavsett ålder. Medarbetarsamtalen har en betydelsefull roll i dialogen mellan
chef och medarbetare. Inom våra pedagogiska verksamheter lyfts bemanningsenheten fram som en bra
möjlighet till fortsatt anställning även efter pensionsavgång. Här ges möjlighet till en ökad flexibilitet
genom att kunna välja var och när man vill arbeta. Möjligheten att gå ned i tid utifrån heltidsbeslutet kan
vara en väg för den äldre medarbetaren att gå ner i sysselsättningsgrad, vilket kan bidra till att man stannar
kvar några fler år i arbetslivet.
Motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid
Heltidsanställning är norm och deltid en möjlighet. Ett stort antal framför allt inom vård och omsorg har
begärt partiell tjänstledighet. Här finns alltså potential att arbeta för att få medarbetare att välja
heltidsarbete. Inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv är det av stor vikt att minska könsskillnaderna då
det fortfarande är kvinnor som i högre grad arbetar deltid.
Organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron.
Förvaltningarna gör många bra insatser för att arbeta med sjukskrivningar och rehabilitering. Bland annat
görs ett aktivt arbete med deltidssjukskrivning istället för heltidssjukskrivning. Deltagande i projekt som
”Positiv rörelse” och ”Ökad hälsa på arbetsplatsen” samt samarbete med organisationshälsa och
medarbetarcentrum är andra exempel. Förvaltningarna arbetar främst på individnivå men det krävs att
man även agerar på strukturer i organisationen.
Genom digitalisering frigöra värdeskapande tid
E-tjänster lyfts fram på olika sätt när det gäller allt ifrån bygglov till socialtjänst online. Skypemöten
används i allt större utsträckning för att effektivisera och minska resandet, digitala signeringar och andra
mobilapplikationer införs successivt. Utmaningen är inte bara att få fram ny teknik utan också att få med
sig medarbetarna i utvecklingen. Här har Servicekontoret hittat ett bra koncept genom
”tisdagsinformation” där man går igenom digitala trix och tips.
Öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande
Kompetensförsörjningsplanen är ett bra verktyg för att få överblick över framtida behov och hitta rätt
åtgärder. Det finns stor kunskap kring svårigheten att rekrytera och behålla medarbetare.
Förvaltningarna redovisar ökad anställningsbarhet både från ett inåtperspektiv och från ett utåtperspektiv.
Inåt genom till exempel valideringsinsatser som används för att höja kompetensen för redan anställda.
Utåt genom att man tar emot arbetspraktikanter, studiepraktikanter och ferieungdomar som ett led i att
visa att Borås Stad är en möjlig framtida arbetsgivare. Vård- och äldreförvaltningen har infört en ny
befattning i form av servicebiträde vilket är ett första steg att komma in på arbetsmarknaden. Kost och
lokalvård inom grundskolan arbetar med integrationsmodellen som går ut på att personer som står långt
från arbetsmarknaden får möjlighet att genom en tre-stegsmodell utbilda sig till ett bristyrke. Målet är att
de ska kunna söka tillsvidaretjänster.
Vägen framåt
Forskning visar att organisationer har mycket att vinna på att koppla ihop organisatoriska strukturer och
styrning/ledning med villkoren på den enskilda arbetsplatsen eller enskilda arbetsgruppen. Arbetsmiljöoch jämställdhetsarbetet ligger i dag huvudsakligen längst ut i organisationen på den enskilda arbetsplatsen
och första linjens chefer. För att nå resultat måste det genomsyra samtliga ledningsnivåer och fungera över
tid. En rapport från Sveriges företagshälsor (2020) visar att arbetsmiljö, organisation och hälsa hänger
ihop.
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Det råder fortfarande ojämlikhet mellan kvinnodominerade och mansdominerade verksamheter. Det
handlar bland annat om lön, möjligheter till karriär, sjukfrånvaro, föräldraledighet, vård av barn och val av
sysselsättningsgrad. SKR har tagit fram en rapport som handlar om jämställd arbetsgivarpolitik och lyfter
fram intressanta punkter. En del av punkterna har Borås Stad kommit långt med och andra behöver
staden bli bättre på.
Nämnderna ska under 2020 ha fokus på att
 arbetsmiljöarbetet genomsyrar samtliga ledningsnivåer i organisationen.
 arbeta för en jämställd arbetsgivarpolitik.
Dessutom fortsätta med att
 motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar.
 motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid.
 organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron.
 genom digitalisering frigöra värdeskapande tid.
 öka anställningsbarheten för personer som står till arbetsmarknadens förfogande.
 och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen som innebär
att med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom
skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål.
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1 Medarbetare
Under 2019 har fokus fortsatt varit att finna vägar för att möta den demografiska utvecklingen med ökat
antal pensionsavgångar och minskad tillgång på personer i arbetsför ålder. Det handlar ytterst om att
kompetensförsörja kommunens verksamheter. Kompetenta medarbetare som ges stimulans och
utvecklingsmöjligheter, som känner stolthet och trivsel blir goda ambassadörer som bidrar till att både
behålla och rekrytera medarbetare.
I avsnittet redovisas och kommenteras det som har med bemanning att göra. För den som vill ta del av
mer statistik finns fler tabeller i slutet på avsnittet.
1.1 Anställda
2019 ökade antalet tillsvidareanställda med 101 personer. Personalgrupperna vårdbiträden, arbets- och
fysioterapeuter samt tekniska handläggare visar den procentuellt största ökningen.
Exempel på personalgrupper som minskat i antal är förskollärare, socialsekreterare och kökspersonal.
Fördelningen mellan män och kvinnor visar endast en marginell förändring. 77 procent är kvinnor och 23
procent är män.
Medelåldern för Borås Stads tillsvidareanställda är 46 år vilket är något högre än för kommunanställda i
riket som 2018 var 45,1 år.
97,7 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna har heltidsanställning. Under 2019 har fyra dispenser
givits för deltidsanställning, bland annat för modersmålslärare. 831 medarbetare har beviljats partiell
tjänstledighet i enlighet med heltidsbeslutet vilket är 36 fler än föregående år. Den genomsnittliga
sysselsättningsgraden för dessa medarbetare är 80,5 procent. 4,2 procent av männen har använt sig av
möjlighet till partiell tjänstledighet och de har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 78,7 procent. 11
procent av kvinnorna har motsvarande tjänstledighet med en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 80,7
procent.
Andel tillsvidareanställda som har
heltidsanställning inom de kommunala bolagen
varierar. Lägst andel har Borås Djurpark AB där 81
procent är heltidsanställda följt av Fristadbostäder
med 84,6 procent. Borås Kommuns Parkerings AB
och Borås Elnät AB är exempel på bolag där alla
har heltidsanställning.

Lagen om anställningsskydd (LAS) ger tidsbegränsat anställda rätt till tillsvidareanställning när man varit
visstidsanställd mer än två år under en femårsperiod. 2019 har 141 personer fått tillsvidareanställning
enligt denna bestämmelse.
Ur ett jämställdhetsperspektiv bör könsfördelningen bland chefer motsvara den fördelning som finns för
anställda totalt. Andelen kvinnliga chefer är drygt 68 procent. Av de anställda är 77 procent kvinnor, alltså
nås inte en jämställd nivå. Bland förvaltningscheferna är 37,5 procent kvinnor och 62,5 procent män.
Andelen kvinnliga chefer är högst på enhetschefsnivå och minskar högre upp i organisationen.
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Andelen medarbetare med utländsk bakgrund1 har ökat från 29,6 procent år 2018 till årets 31 procent.
Männen ökar med två procentenheter till 33 procent och kvinnorna från 29,1 till 30,3 procent.
Fritidsledare är den personalgrupp som ökat mest med 9,4 procentenheter till 47,5 procent. Vårdbiträden
samt städ, tvätt och renhållningsarbete är de grupper som har störst andel medarbetare med utländsk
bakgrund. Inom båda grupperna är andelen medarbetare med utländsk bakgrund större än 70 procent.
Chefer med utländsk bakgrund har ökat marginellt från 14,4 till 14,8 procent. I förvaltningarnas
ledningsgrupper har 6,7 procent utländsk bakgrund. Om medarbetare med utländsk bakgrund skulle
avspeglade kommunens befolkningssammansättning av människor i yrkesverksam ålder bosatta i Borås
skulle den utgöra 33,6 procent2.

Drygt 1 750 medarbetare har någon gång under året varit föräldralediga. Genomsnittligt uttag av dagar
skiljer sig stort mellan könen. Männen har i genomsnitt tagit ut 32,1 dagar och kvinnorna 81,7 dagar. 2 830
personer har under året tagit ut ledighet för vård av barn (VAB). 81 procent av de medarbetare som varit
frånvarande på grund av VAB är kvinnor och 19 procent är män. En fördelning som i stort
överensstämmer med könsfördelningen av anställda totalt. Kvinnorna har i genomsnitt tagit ut 8,9 dagar
vilket är 2,5 dagar mer än männens 6,4 dagar. Gapet mellan kvinnors och mäns uttag av VAB har minskat
med 0,4 dagar jämfört med 2018.

1
2

Med utländsk bakgrund menas en person som är utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar.
Andel i yrkesverksam ålder 15-64 år 2018.
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Andelen anställda inom de olika verksamheterna har inte förändrats sedan tidigare år.

1.2 Personalomsättning
Personalomsättning3 uttrycks i procent i förhållande till genomsnittligt antal tillsvidareanställda under året.
En sund personalomsättning är när rörligheten bidrar till att behålla kontinuitet och kvalitet i
verksamheten. Är rörligheten alltför stor ökar arbetsbelastningen på de medarbetare som stannar kvar och
verksamheterna riskerar lägre kvalitet och effektivitet.

Följande diagram visar personalomsättningen för tre större chefsgrupper: rektorer, förskolechefer och
chefer inom äldreomsorgen. I jämförelse med den totala personalomsättningen på 9,4 procent så ligger
både chefer inom äldreomsorgen och rektorer lägre med 6,1 respektive 7,6 procent. Förskolechefernas
personalomsättning på 10,9 procent förklaras av att fyra av totalt fem har valt att gå i pension.

Personalomsättning beräknas som antalet tillsvidareanställda som lämnat kommunen för annan arbetsgivare eller slutat på grund av att man valt
att gå i pension dividerat med genomsnittligt antal tillsvidareanställda under året.
3
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En del av personalomsättningen beror på avgångar på grund av pension. Väljer medarbetarna att gå i
pension vid 65 års ålder kommer drygt 25 procent av dagens tillsvidareanställda att vara pensionärer inom
en tioårsperiod. Om medarbetaren istället väljer att gå i pension vid 67 år kommer endast 22 procent att
pensionera sig inom samma period. Att få medarbetare att arbeta längre är alltså av stor betydelse för
Borås Stads framtida kompetensförsörjning.
Stora pensionsavgångar väntas inom teknikarbeten, framförallt inom hantverks- och köksarbeten samt för
ingenjörer. Inom teknikområdet beräknas totalt 35 procent avgå med pension inom 10 år. Även bland
ledare och chefer kommer 28 procent att fylla 65 år de närmaste 10 åren. Drygt 40 procent av chefer och
ledare inom individ- och familjeomsorg och kök, 39 procent inom kultur och fritid samt 33 procent av
rektorerna blir 65 år inom samma period.

Flera av de kommunala bolagen visar också en lägre personalomsättning jämfört med föregående år. Det
ska poängteras att bolagen varierar stort i antal anställda och därför kan en enstaka medarbetares avgång
ge en hög procentsats. En jämförelse mellan bolagen ger därför ingen rättvisande bild, bättre är att
jämföra bolagen var för sig över tid.
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Vad kostar personalomsättningen?
Personalomsättningen kan föra med sig både positiva och negativa effekter. Positivt är det om rörligheten
ger möjlighet till höjd eller förnyad kompetens men negativt om det tar allt för lång tid att återbesätta en
ledig befattning eller om det inte är möjligt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Konsekvenser
av en negativ rörlighet är till exempel minskad kvalité och ökad belastningen på de medarbetare som är
kvar. Det finns därför ett stort värde i att ha en välbalanserad rörlighet. Det är också viktigt att ha insikt i
vad en rekrytering kostar. Det finns många faktorer att ta hänsyn till och långt ifrån alla syns i den
ekonomiska redovisningen. En beräkning av personalomsättning ska innehålla både
återbesättningskostnader (rekrytering, upplärningstid) och kostnader för avveckling, som till exempel
minskad eller förlorad effektivitet som uppstår under uppsägningstid och eventuell vakansperiod.
Kostnaderna kan delas upp i fyra olika områden enligt den personalekonomiska modellen som ekonomen
Anders Johrén utvecklat.


Rekryteringskostnader
- Direkt kostnad för annonsering.
- Indirekt kostnad för den tid de medverkande behöver lägga i rekryteringsprocessen
(rekryterande chef, HR-avdelning, kollegor, fackliga företrädare).



Introduktionskostnader
- Tid för inledande introduktion första dagen, i form av aktiviteter som till exempel
rundvandring, presentation och genomgång av övriga praktiska frågor.
- Tid som chef och övriga kollegor lägger ned under första perioden för löpande handledning av
den nyanställda.



Inskolningskostnader
Handlar om kostnader för minskad effektivitet för den nyanställda och för den som ska handleda
samt för annan personal som är delaktig under inskolningstiden. Det är alltså de kostnader som
uppstår till följd av skillnaden på arbetsinsats mellan en erfaren medarbetare och en nyanställd.



Avvecklingskostnader
- Kostnad för minskad prestation från den som ska lämna.
- Kostnad för förlorad effektivitet under vakansperiod minus insparad lönekostnad.

Kostnaden för att ersätta medarbetare som slutar varierar mellan olika yrkesgrupper. Den största
kostnaden ligger i den tid det tar att skola in nya medarbetare. Om man utgår från att en extern rekrytering
i genomsnitt kostar 200 000 kr så är kostnaden för de 333 tillsvidareanställda medarbetare som rekryterats
under året drygt 66 miljoner.
1.3 Timavlönade
Antalet timavlönade omvandlat till årsarbeten är en av tre indikatorer som kommunfullmäktige beslutat att
följa sedan många år. Målet för 2019 var att timavlönade som anställts enligt avtalet allmänna
bestämmelser (AB) inte skulle överstiga 400 årsarbeten. Utfallet blev 430 årsarbeten vilket är 17 årsarbeten
mindre än 2018. Det är framförallt Vård- och äldreförvaltningen som bidragit till ett bättre resultat än det
föregående året genom att minska med 12 årsarbeten.
Utöver timavlönade anställda enligt AB så finns även timavlönade medarbetare anställda enligt
beredskapsavtalet (BEA) eller PAN-avtalet (personliga assistenter och anhörigvårdare). Denna grupp har
utfört arbete motsvarande 472 årsarbeten.
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Andelen timavlönade påverkas till exempel av faktorer som korttidssjukfrånvaro, tillfällig vård av barn och
semester. Att avgöra när det är försvarbart att ta in eller avstå från att ta in timavlönad ersättare måste
göras från fall till fall. En alltför restriktiv hållning kan däremot leda till ökad sjukfrånvaro eller ökad
personalrörlighet.
Korttidsfrånvaro i förhållande till timavlönade uttryckt i årsarbeten
Verksamhet
Frånvaro
Timavlönade
Äldreomsorg4
269
159
5
Social omsorg
97
41
Skola och förskola6
133
110
För att få en uppfattning om balansen mellan frånvaro och ersättare har de mest personalkrävande
verksamheterna skola, förskola, äldreomsorg och social omsorg studerats. För samtliga verksamheter har
antalet timmar frånvaro för sjukdom 1-14 dagar och tillfällig vård av barn (VAB) summerats. För
äldreomsorg och social omsorg har även semester tagits med då dessa verksamheter har stort behov av
ersättare även vid sådan frånvaro. Frånvarotimmarna har jämförts med antalet timmar utförda av
timavlönade medarbetare och omräknats till årsarbeten. Jämförelsen visar att andelen timavlönade inom
till exempel äldreomsorgen endast täcker cirka 60 procent av frånvaron i form av sjuk, VAB och semester.
Även om jämförelsen inte ger någon exakt bild så ger den ändå en fingervisning om hur mycket av
korttidsfrånvaron som täcks upp med ersättare. Det är viktigt att noga överväga vad det kan få för
konsekvenser för verksamheten och för ordinarie medarbetare om man är alltför återhållsam med att ta in
ersättare vid korttidsfrånvaro.

Summering av frånvaro p.g.a. sjukdom 1-14 dgr, VAB och semester för undersköterskor och vårdbiträden.
Summering av frånvaro p.g.a sjukdom 1-14 dgr, VAB och semester för stödpedagoger, stödassisenter och vårdare.
6 Summering av frånvaro p.g.a sjukdom 1-14 dgr och VAB för grundskollärare, gymnasielärare, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare, övrigt
lärararbete.
4
5

11

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2019

MEDARBETARE

1.4 Resursanvändning
Under året utfördes 15 127 658 arbetstimmar vilket motsvarar 8 899 årsarbeten. Det innebär en
nettoarbetstid7 på 74,2 procent av överenskommen tid. Inkluderas över- och fyllnadstid blir den totalt
arbetade tiden 74,8 procent av överenskommen tid.

1 440 personer har inlöst övertid och saknar rätt till övertidsersättning. Deras övertid, så kallad TT-tid,
registreras normalt inte i kommunens löne-/PA-system utan registreras som flextid.
Det fanns 98 245 sparade semesterdagar vid årets slut vilket innebär en semesterskuld för Borås Stad på
203 772 297 kronor inklusive PO-pålägg. Det är viktigt att ge förutsättningar och stimulera medarbetare
att ta ut den lagstadgade semestern, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv.

7

Nettoarbetstid = Avtalad/överenskommen arbetstid - frånvaro
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1.5 Tabellavsnitt medarbetare
Tabell 1.1 Anställda per nämnd 2019-11-01
Tillsvidareanställda
Nämnd

Kvinnor

Män

Visstidsanställda
Kvinnor

Män

Förändring
tillsv anst jmf
m föreg år

Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen inkl. Valnämnden

2
90

3
53

14

1
6

-69

Lokalförsörjningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och konsumentnämnden

10
35
93
44
52

27
35
254
87
17

3
1
13
4
3

33
2
2

-2
1
2
-1
5

Fritids- och folkhälsonämnden
Kulturnämnden

112
138

83
72

15
29

8
11

10
-4

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

1 177
1 623
514

45
418
274

300
307
51

14
187
48

-2
72
-33

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Arbetslivsnämnden
Vård- och äldrenämnden
Sociala omsorgsnämnden

223
152
1 787
716

62
84
321
166

5
18
144
51

7
15
100
12

-6
2
86
40

Totalt kommunen

6 768

2 001

958

446

101
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Tabell 1.2 Anställda per personalgrupp 2019-11-01
Tillsvidareanställda
Personalgrupp

Kvinnor

Förändring
tillsv anst
jmf m föreg
år

Visstidsanställda

Män

Kvinnor

Män

Ledningsarbete

368

139

2

2

13

Handläggar- och administratörsarbete
Handläggararbete
Administratörsarbete

332
298

154
43

23
26

11
6

15
24

8
225
1 147
101

4
29
150
56

4
41
95

1
11
86

3
13
-12
25

81

16

2

-

18

Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare m.fl.
Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent
Stödpedagog, -assistent, vårdare
Personlig assistent, anhörigvårdare
Övrigt socialt och kurativt arbete

236
38
486
126
53

43
18
129
24
19

12
1
44
6
1

3
4
13
1
1

-18
4
2
-2
7

Skol- och förskolearbete
Grundskollärare
Gymnasielärare
Förskollärare
Fritidspedagog
Övrigt lärararbete
Barnskötare
Dagbarnvårdare
Elevassistent
Övrigt skol- och förskolearbete

617
234
752
55
197
433
1
160
40

146
162
36
18
76
15
80
14

110
30
224
70
29
97
35
3

68
38
18
47
9
3
32
10

30
-13
-22
2
-2
4
25
2

36
58
72

39
17
58

11
10
19

14
10

4
-8
3

34
26
12
18
297
226

21
68
71
265
55
36

1
1
8
21
32

1
3
1
36
9
8

7
-9
-3
-14
8

1

-

-

-

-5

6 768

2 001

958

446

101

Vård och omsorg
Psykolog
Sjuksköterska
Undersköterska
Vårdbiträde
Rehabilitering och förebyggande arbete
Arbets- och fysioterapeut m.fl.

Kultur, turism och friluftsarbete
Fritidsledare
Bibliotekarie, biblioteksassistent
Övrig kultur, turism och fritid
Teknikarbete
Teknisk handläggare
Ingenjör
Tekniker
Hantverkare m.m.
Köks- och måltidsarbete
Städ, tvätt och renhållningsarbete
Kod saknas
Totalt kommunen
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Tabell 1.3 Anställda (tillsvidare och visstid) med utländsk bakgrund i procent
Personalgrupp

Kvinnor

Män

Totalt

Ledningsarbete

15,1

14,1

14,8

Handläggar- och administratörsarbete
Handläggararbete
Administratörsarbete

19,3
22,1

20,0
35,3

19,5
23,8

Vård och omsorg
Psykolog
Sjuksköterska
Undersköterska
Vårdbiträde

12,5
20,1
46,8
64,8

32,1
66,0
79,7

7,7
21,4
49,1
71,1

Rehabilitering och förebyggande arbete
Arbets- och fysioterapeut m.fl.

20,2

12,5

19,0

Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare m.fl.
Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent
Stödpedagog, -assistent, vårdare
Personlig assistent, anhörigvårdare
Övrigt socialt och kurativt arbete

27,1
7,9
26,9
40,4
14,8

40,0
27,3
30,8
40,0
25,0

29,1
15,0
27,8
40,4
17,6

Skol- och förskolearbete
Grundskollärare
Gymnasielärare
Förskollärare
Fritidspedagog
Övrigt lärararbete
Barnskötare
Dagbarnvårdare
Elevassistent
Övrigt skol- och förskolearbete

22,3
19,8
21,7
20,2
28,1
35,2
22,1
26,8

27,5
18,2
19,2
25,8
39,5
26,3
39,8
58,3

23,5
19,1
21,6
22,1
31,2
34,9
28,5
38,5

Fritidsledare
Bibliotekarie, biblioteksassistent
Övrig kultur, turism och fritid

37,8
25,4
12,8

55,6
5,9
18,5

47,5
21,4
15,2

Teknikarbete
Teknisk handläggare
Ingenjör
Tekniker
Hantverkare m.m.
Köks- och måltidsarbete
Städ, tvätt och renhållningsarbete

17,6
7,7
7,7
43,9
69,3

9,1
14,1
23,0
22,8
44,6
75,6

14,3
12,4
20,7
21,0
44,0
70,3

Totalt kommunen

30,3

33,0

31,0

Kultur, turism och friluftsarbete
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Tabell 1.4 Hel- och deltidsanställda per personalgrupp i procent
Kvinnor
Personalgrupp

Heltid

Män
Deltid

Heltid

Deltid

Ledningsarbete

99,7

0,3

100,0

-

Handläggar- och administratörsarbete
Handläggararbete
Administratörsarbete

98,1
91,9

1,9
8,1

99,3
90,9

0,7
9,1

100,0
99,5
98,3
98,1

0,5
1,7
1,9

100,0
100,0
99,4
95,2

0,6
4,8

98,8

1,2

94,1

5,9

Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare m.fl.
Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent
Stödpedagog, -assistent, vårdare
Personlig assistent, anhörigvårdare
Övrigt socialt och kurativt arbete

98,1
100,0
98,2
96,9
92,9

1,9
1,8
3,1
7,1

100,0
100,0
99,2
100,0
100,0

0,8
-

Skol- och förskolearbete
Grundskollärare
Gymnasielärare
Förskollärare
Fritidspedagog
Övrigt lärararbete
Barnskötare
Dagbarnvårdare
Elevassistent
Övrigt skol- och förskolearbete

98,2
98,3
98,7
98,2
97,4
97,2
100,0
94,5
94,9

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

99,3
99,4
100,0
100,0
96,1
100,0
95,1
92,9

0,7
0,6
3,9
4,9
7,1

91,7
89,8
94,4

8,3
10,2
5,6

97,4
100,0
100,0

2,6
-

Teknikarbete
Teknisk handläggare
Ingenjör
Tekniker
Hantverkare m.m.
Köks- och måltidsarbete
Städ, tvätt och renhållningsarbete

100,0
100,0
100,0
100,0
95,0
97,0

5,0
3,0

100,0
98,60
95,8
94,9
100,0
94,9

1,4
4,2
5,1
5,1

Kod saknas

100,0

-

-

100,0

97,6

2,4

97,8

2,2

Vård och omsorg
Psykolog
Sjuksköterska
Undersköterska
Vårdbiträde
Rehabilitering och förebyggande arbete
Arbets- och fysioterapeut m.fl.

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

Totalt kommunen
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Tabell 1.5 Tillsvidareanställda chefer 2019-11-01
Nämnd

Kvinnor

Män

Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen inkl. Valnämnden

9

1
9

Lokalförsörjningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och konsumentnämnden

1
2
9
4
4

5
2
26
14
2

Fritids- och folkhälsonämnden
Kulturnämnden

16
13

10
4

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

45
48
26

6
26
13

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Arbetslivsnämnden
Vård- och äldrenämnden
Sociala omsorgsnämnden

12
9
78
42

6
7
10
6

Totalt kommunen

318

149

Tabell 1.6 Personalomsättning för personalgrupper med minst 100 tillsvidareanställda
Personalgrupp

Genomsnittligt antal
anställda

Antal externa
avgångar

Personalomsättning

Ledningsarbete

501

51

10,2 %

Handläggar- och administratörsarbete
Handläggararbete
Administratörsarbete

461
320

51
23

11,1 %
7,2 %

244
1 278
149

41
135
18

16,8 %
10,6 %
12,1 %

Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare m.fl.
Stödpedagog, -assistent, vårdare
Personlig assistent, anhörigvårdare

268
608
149

37
55
14

13,8 %
9,0 %
9,4 %

Skol- och förskolearbete
Grundskollärare
Gymnasielärare
Förskollärare
Övrigt lärararbete
Barnskötare
Elevassistent

755
397
774
273
443
232

60
34
48
21
46
14

8,0 %
8,6 %
6,2 %
7,7 %
10,4 %
6,0 %

Kultur, turism och friluftsarbete
Övrig kultur, turism och fritid

125

11

8,8 %

Teknikarbete
Hantverkare m.m.
Köks- och måltidsarbete
Städ, tvätt och renhållningsarbete

288
357
262

19
32
22

6,6 %
9,0 %
8,4 %

8 630

808

9,4%

Vård och omsorg
Sjuksköterska
Undersköterska
Vårdbiträde

Totalt kommunen
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Tabell 1.7 Möjliga pensionsavgångar 2020-2029
Antal
pensionsavgångar

Område
Ledararbete
Handlägggar- och administrationsarbete
Vård- och omsorgsarbete
Rehabilitering och förebyggande arbete
Socialt och kurativt arbete
Skol- och förskolearbete
Kultur, turism och friluftsarbete
Teknikarbete
Totalt kommunen

% av totalt antal
tillsvidareanställda

142
231
466
19
294
692
58
395

28,0
27,9
27,1
19,6
25,1
22,8
20,7
35,0

2 297

26,2

Tabell 1.8 Antal arbetade timmar för timavlönade omräknat till årsarbeten exkl. BEA och PAN
2019
Personalgrupp

2017

2018

Kvinnor

Män

Totalt

Ledningsarbete

0,4

0,8

-

1,4

1,4

Handläggar- och administratörsarbete
Handläggararbete
Administratörsarbete

3,1
9,0

4,5
10,5

3,5
7,6

1,2
2,5

4,7
10,1

Vård och omsorg
Psykolog
Sjuksköterska
Undersköterska
Vårdbiträde

Iu
3,6
iu
iu

3,7
56,3
133,8

2,8
41,3
74,2

0,2
5,8
37,0

3,0
47,1
111,2

Rehabilitering och förebyggande arbete
Arbets- och fysioterapeut m.fl.

0,6

1,2

0,3

-

0,3

Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare m.fl.
Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent
Stödpedagog, -assistent, vårdare
Personlig assistent, anhörigvårdare
Övrigt socialt och kurativt arbete

iu
iu
iu
14,2
iu

8,7
26,1
9,3
1,7

2,7
2,3
29,2
5,3
0,2

2,3
0,8
17,6
3,8
0,6

5,0
3,2
46,8
9,1
0,8

Skol- och förskolearbete
Grundskollärare
Gymnasielärare
Förskollärare
Fritidspedagog
Övrigt lärararbete
Barnskötare
Elevassistent
Övrigt skol- och förskolearbete

5,1
3,1
12,9
3,4
84,6
11,6
6,2
16,3

1,3
1,8
0,9
0,2
108,7
0,5
3,6
22,9

0,4
0,5
0,7
0,1
90,3
1,1
0,8
20,8

0,1
0,2
0,1
17,1
0,1
4,4

0,5
0,7
0,7
0,2
107,4
1,2
0,8
25,2

5,7
2,3
5,1

4,5
2,6
4,4

1,7
1,4
4,1

2,7
0,3
2,2

4,4
1,7
6,3

0,3
0,3
0,2
11,1
25,0
9,9

0,1
1,1
0,4
11,8
22,5
2,8

0,1
1,7
13,7
0,7

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

1,4
0,6
10,9
23,5
2,0

407,9

446,6

307,8

122,6

430,3

Kultur, turism och friluftsarbete
Fritidsledare
Bibliotekarie, biblioteksassistent
Övrig kultur, turism och fritid
Teknikarbete
Teknisk handläggare
Ingenjör
Tekniker
Hantverkare m.m.
Köks- och måltidsarbete
Städ, tvätt och renhållningsarbete
Totalt kommunen
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2 Lön
Lönen är ett styrmedel för att åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten och ska stimulera till
effektivitet, produktivitet och kvalitet. Borås Stads lönepolitik visar hur vi ska arbeta med lön och
inkludera medarbetarna. Varje arbetsplats ska föra en dialog kring verksamhetens mål, resultat och
lönekriterier för att kunna bidra till det positiva sambandet mellan mål, resultat och lön. Under 2018 och
2019 har ett partsgemensamt arbete för att utveckla löneöversynsprocessen genomförts för att stärka
arbetet med lön som styrmedel. Utvecklingen av processen ska stärka chefernas roll då de har en viktig
uppgift att använda lön som styrmedel.
Under 2018 startade en pilotgrupp för att testa decentraliserad löneinplacering vid nyanställning inom
Hälso- och sjukvårdsverksamhetens yrkesgrupper. Projektet utvärderades under 2019 och kommer under
2020 att utökas med ytterligare yrkesgrupper. Detta projekt tydliggör chefers mandat att styra och ta fullt
ansvar för lönesättningen av medarbetarna. I lönearbetet är lönekartläggning och arbetsvärdering viktigt.
Borås Stad har ett strukturerat arbetssätt som ger möjlighet att kartlägga och analysera lönerna utifrån ett
helhetsperspektiv.
Lön och förmåner påverkar förutsättningarna att rekrytera och attrahera nya medarbetare men också
förutsättningarna att behålla nuvarande medarbetare. Borås Stad har haft en medianlöneutveckling på 24,2
procent från 2012 till 2019 vilket motsvarar 5 768 kr. Vid löneöversynen 2019 ökade lönerna med 2,77
procent. Borås Stad har flera förmåner som tagits fram för att attrahera, rekrytera och behålla våra
medarbetare. Bland annat möjligheten att växla semesterdagstillägget till fler lediga dagar,
erfarenhetssatsning, bruttolöneväxling, mentorsavtal, friskvårdsbidrag, fria bad och förmånscyklar.
2.1 Lönepolitik
Lönepolitiken är viktig för att skapa förutsättningar för Borås Stad att rekrytera och behålla medarbetare
med rätt kunskap och erfarenhet. Den ska bidra till att verksamhetens mål kan uppnås och att goda
prestationer kan belönas. Det förutsätter att målen, såväl för verksamheten som för medarbetarna, är
tydliga och går att följa upp.
Borås Stad eftersträvar en ökad lönespridning och lönen ska differentieras med hänsyn till
arbetsuppgifternas svårighetsgrad, hur väl medarbetaren uppfyller arbetets krav samt resultat och
prestation. Förutsättningarna för en god löneutveckling ska vara väl kända för samtliga medarbetare.
Löneöversyn
I löneöversyn 2019 gjordes särskilda satsningar på första linjens chefer, sjuksköterskor, fysioterapeuter,
arbetsterapeuter, badmästare, kockar, lärare inom kulturskola, modersmålslärare och personal inom
autismboenden. Dessutom gjordes en särskild satsning på barnskötare, elevassistenter, måltidspersonal
och lokalvårdare i det centrala avtalet.
Förvaltningscheferna ansvarade för analys av sin verksamhet, prioriteringar och åtgärder som behövde
göras i löneöversynen utöver de centrala direktiven. Löneökningarna för samtliga avtalsområden
motsvarade 2,77 procent.
Lönekartläggning och arbetsvärdering
För att kvalitetssäkra den lokala lönebildningen och utifrån lagstiftning gör Borås Stad årligen en
lönekartläggning med syftet att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. Lönekartläggning
och analys görs på central nivå, en analys görs även på förvaltningsnivå vilket är en viktig del av
löneprocessen. Kartläggning görs av löneskillnader mellan kvinnor och män inom lika arbeten (det vill
säga mellan medarbetare som utför samma eller nästan samma arbetsuppgifter) men också mellan kvinnor
och män som utför likvärdigt arbete. Vid bedömningen i en arbetsvärdering om två arbeten är likvärdiga,
ser man till arbetets krav när det gäller arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. Eventuella skillnader
analyseras i syfte att upptäcka om de har ett indirekt eller direkt samband med kön. Resultatet redovisas i
en handlingsplan.
Arbetsvärdering genomförs på central nivå och är en del i den lagstadgade lönekartläggningen. Årets
lönekartläggning visar att det finns ett återkommande behov av att revidera gruppernas befattningar och
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indelning i lika-grupper. Särskilda budgetfinansierade satsningar utifrån handlingsplanen kommer att
genomföras från 1 januari 2020 för förskollärare.
Övriga åtgärder för lön
Mentorsavtal
Inom några avtalsområden har kollektivavtal slutits som reglerar uppdrag som mentor inom följande
yrkesgrupper: förskollärare, fritidspedagoger, samtliga lärargrupper, sjuksköterskor, fysioterapeuter,
arbetsterapeuter och samtliga socionomgrupper med myndighetsutövning. Avtalen innebär att
medarbetare som genomgår mentorsutbildning får ett lönepåslag på 500 kr samt ett lönetillägg på 1 500 kr
per månad under tiden man har ett uppdrag som mentor. Under 2019 hade 80 medarbetare
mentorsuppdrag.
Erfarenhetssatsning
Borås Stad har beslutat om en särskild erfarenhetsatsning för att försöka minska personalomsättningen
bland socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare, psykiatrihandläggare, metodhandledare och
1:e socialsekreterare, vilket innebär att medarbetare som tjänstgör ett år eller längre med samma
arbetsuppgifter inom Borås Stad erhåller ett lönepåslag. Två års sammanhängande erfarenhet gav 2019 ett
lönepåslag på 1 000 kr och efter fyra år 1 500 kr per månad. Verksamheterna bedömer att behovet inte är
lika stort längre varför erfarenhetssatsningen kommer att trappas ner.
Cyklar som personalförmån
Sedan 2016 finns förmånen att hyra cykel genom bruttolöneavdrag. En förmån som ger möjlighet till
förbättrad hälsa och bidrar till en bättre miljö samt är en del av stadens budgetmål för att sänka CO2utsläppen. Vid utgången av 2019 har 413 medarbetare hyrt totalt 476 cyklar. 43 medarbetare har avslutat
sin anställning under hyresperioden vilket medfört att hyresavtal för 44 cyklar har upphört. Det är 300
kvinnor och 113 män som har förmånscyklar. Det innebär att 4,6 procent av alla tillsvidareanställda hyr en
förmånscykel vilket är lägre än tidigare år.
Lönetillägg för anställda 65+
Från februari 2017 finns möjlighet för förvaltningarna att besluta om lönetillägg om 2 000 kr per månad
för medarbetare som fyller 66 år under kalenderåret. Lönetillägget kan användas för att behålla
medarbetare och kompetens i verksamheter med personalbrist eller inom svårrekryterade grupper. Under
2019 var det 58 månadsavlönade medarbetare som fick lönetillägget vilket är 3 fler än 2018.
Semesterdagstillägg, växling till extra lediga dagar
Borås Stad erbjuder medarbetare anställda under ett helt kalenderår möjlighet att växla
semesterdagstillägget till extra lediga dagar. Medarbetare som är 39 år eller yngre får 5 extra lediga dagar
och medarbetare som är 40 år eller äldre får 6 extra lediga dagar. Under 2019 var det 1 451 medarbetare
som växlade semesterdagar vilket motsvarar cirka 17 procent av de som har möjlighet att växla till extra
lediga dagar.
Årskort för kollektivtrafik
Medarbetare i Borås Stad har möjlighet att köpa Västtrafiks årskort på avbetalning under 12 månader
genom nettoavdrag på lön. Genom att utnyttja detta sparar medarbetaren två månadsavgifter jämfört med
att köpa månad för månad. Kortet gäller för resor i 365 dagar och är inte personligt. Vid årets slut hade
225 medarbetare totalt 234 busskort. Köp genom Borås Stad har minskat jämfört med föregående år.
Rekryteringsbonus
En bonus tilldelas medarbetare som kan tipsa en legitimerad lärare, sjuksköterska, arbetsterapeut,
fysioterapeut eller socionom (till myndighetsutövande befattning) att söka och få en tillsvidareanställning i
Borås Stad. Bonusen betalas ut när anställningen för den man tipsat varat i ett år. Detta i syfte att
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Under 2019 betalades totalt 41 stycken rekryteringsbonusar à
15 000 kr ut.
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2.2 Lönestatistik och lönespridning
Medianlönen har ökat med 750 kronor jämfört med 2018 vilket motsvarar en medianlöneökning med 2,6
procent. Totalt har medianlönen ökat med 24,2 procent eller 5 768 kronor under perioden 2012 till 2019.
En jämförelse inom respektive personalgrupp visar att kvinnornas medianlön är högre än männens i 17 av
totalt 31 personalgrupper.

Vid lönekartläggningen som genomfördes i november 2019, där både tillsvidareanställda och tidsbegränsat
anställda ingick, var kvinnornas lön i förhållande till männens 97,6 procent, en ökning från 2018 då
motsvarande siffra var 97,1 procent. Diagrammet nedan visar på kvinnors lön i förhållande till mäns lön
för tillsvidareanställda. Ingen hänsyn har tagits till befattningarnas olika arbetsuppgifter, krav på kompetens, ålder, erfarenhet och ansvar.
Kvinnors lön i förhållande till mäns 1998-2019
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Lönespridningen1 för kvinnor är 16 200 kronor, för män 19 355 kronor och totalt för båda könen 16 900
kronor. Den totala lönespridningen för tillsvidareanställda ökade med 700 kronor eller 4,3 procent jämfört
med 2018.
Medianlönen varierar stort mellan de kommunala bolagen. Då både antal anställda och verksamheter
varierar mycket så bör jämförelse göras över tid och inte mellan bolagen. I diagrammet har endast medianlön
för de kommunala bolag som har minst nio anställda tagits med.

Utveckling medianlön tillsvidareanställd , bolag
46 000
44 000
42 000
40 000
38 000
36 000
34 000
32 000
30 000
28 000
26 000
24 000
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Borås Elnät AB
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Borås Regionen Sjuhärads kommunalförbund

Borås Kommuns Parkerings AB

Inkubatorn i Borås AB

Viskaforshem

Akademiplatsen i Borås AB

2.3 Tabellavsnitt lön
Tabell 2.1 Medianlön i kronor per månad för tillsvidareanställd medarbetare 2019-12-31.

1

Kvinnors lön i
förhållande
till männens i
procent

Personalgrupp

Kvinnor

Män

Totalt

Ledningsarbete

44 000

48 700

44 900

90,3

Handläggar- och administratörsarbete
Handläggararbete
Administratörsarbete

36 900
28 700

39 700
29 910

37 700
28 800

92,9
96,0

Vård och omsorgsarbete
Psykolog
Sjuksköterska
Undersköterska
Vårdbiträde

45 000
35 200
26 300
22 440

43 150
35 700
25 650
22 462

45 000
35 200
26 204
22 449

104,3
98,6
102,8
99,9

Rehabilitering och förebygg. arbete
Arbets- och fysioterapeuter m.fl.

31 850

31 150

31 750

102,2

Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare m.fl.
Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent
Stödpedagog, -assistent, vårdare
Personlig assistent, anhörigvårdare
Övrigt socialt och kurativt arbete

35 500
29 960
26 431
25 382
33 780

33 850
29 650
26 400
25 725
31 822

35 300
29 800
26 400
25 523
33 000

104,9
101,0
100,1
98,7
106,2

Lönespridning är skillnaden mellan 90:e och 10:e percentilen
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Skola och förskola
Grundskollärare
Gymnasielärare
Förskollärare
Fritidspedagog
Övrigt lärararbete
Barnskötare
Dagbarnvårdare
Elevassistent
Övrigt skol- och förskolearbete

34 700
38 000
31 300
31 100
37 800
25 000
25 800
26 150
33 200

35 200
38 400
31 000
29 700
36 000
24 300
26 000
28 400

34 900
38 000
31 300
31 000
37 400
25 000
25 800
26 100
30 550

98,6
99,0
101,0
104,7
105,0
102,9
100,6
116,9

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

26 000
29 100
30 200

25 740
29 500
29 400

25 950
29 200
29 600

101,0
98,6
102,7

Teknik
Teknisk handläggare
Ingenjör
Tekniker
Hantverkararbete
Köks- och måltidsarbete
Städ, tvätt och renhållningsarbete

37 000
35 500
30 000
25 995
25 600
23 850

35 500
37 600
31 050
26 950
26 100
23 700

35 800
36 375
31 000
26 850
25 707
23 825

104,2
94,4
96,6
96,5
98,1
100,6

Totalt kommunen

29 100

29 700

29 250

98,0

Tabell 2.2 Löneutveckling i procent för tillsvidareanställda
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Kvinnor
Män

3,3
4,0

2,5
2,4

2,3
2,3

2,6
2,3

3,2
1,5

4,4
5,5

3,1
1,7

2,8
1,7

Totalt kommunen

3,4

2,5

2,3

2,5

3,1

4,4

3,3

2,6

Tabell 2.3 Lönespridning 2019-12-31 för tillsvidareanställda
10:e percentilen2

90:e percentilen3

Median

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Kvinnor

23 300

23 800

28 300

29 100

38 800

40 000

Män

23 152

23 185

29 200

29 700

41 700

42 540

Totalt kommunen

23 300

23 700

28 500

29 250

39 500

40 600

2
3

10:e percentilen är den nivå under vilken 10 procent av lönerna återfinns.
90:e percentilen är den nivå under vilken 90 procent av lönerna återfinns
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3 Arbetsmiljö
Som arbetsgivare är det viktigt att ha en hälsofrämjande
och hållbar personalpolitik och arbetsmiljöarbetet är en
stor del av det arbetet. Medarbetare är med och skapar
kvalitet i verksamheten varje dag, därför måste också
arbetsgivarens stödja och ge förutsättningar för människor
att göra ett gott jobb. Ett strategiskt arbetsmiljöarbete tar
fasta på insatser utifrån både ett främjande, förebyggande
och efterhjälpande perspektiv och måste finnas på alla
ledningsnivåer. I Borås Stad används arbetsmiljö som ett
paraplybegrepp där hälsa, systematiskt arbetsmiljöarbete
och jämlikhetsfrågor ingår och interagerar med varandra.
Forskning kring organisatorisk och social arbetsmiljö har successivt breddat bilden av vilka faktorer som
har betydelse för hälsosamma arbetsplatser. Från ett snävare perspektiv på individer, medarbetare och
första linjens chefer, sätts nu mer hela organisationen och dess omgivning i fokus. Sveriges företagshälsor
(2019) belyser hur den övergripande styrningen och ledningen har en stark påverkan på arbetsmiljön och
poängterar vikten av att den högsta ledningen tar sitt ansvar för arbetet.
Ett främjande arbetsmiljöarbete är en långsiktig process, ett förändringsarbete som rätt genomfört möjliggör
för medarbetare att behålla och förbättra sin hälsa. Det kräver kontinuerlig och strategisk planering, bra
kommunikation, resurser och målinriktade insatser. Det handlar inte om att undvika sjukfrånvaro, utan om
att förstå vilka situationer, orsaker och sammanhang som kan ge effekter i sjukfrånvaro. Höga sjuksiffor är
konsekvenser av något som sker på arbetsplatsen, men de ger inte hela bilden på egen hand. Ändå är det
oftast mot sjukfrånvaro och sjukskrivning som uppmärksamheten riktas. Det är viktigt att inkludera fler
personalindikatorer i diskussionen om den hållbara hälsosamma arbetsplatsen med friska medarbetare.
3.1 Personalindikatorer
Långtidsfriska - Begreppet långtidsfrisk har använts sedan mitten av 90-talet, när forskningen för att hitta
de positiva faktorerna inom och utom arbetet som främjar hälsa och välmående tog fart. Begreppet bidrog
till att lyfta fram arbetsorganisationen, företagskulturen, ledarskapet och medarbetarskapet som viktiga
parametrar för en välmående arbetsplats. Det gjorde att fokus kunde förskjutas från individens sjuklighet till
avgörande faktorer på organisationsnivå. Idag visar forskning än mer att själva organiseringen av arbetet och
den sociala arbetsmiljön har stor betydelse för arbetsmiljö och hälsa. Nyckeltalet långtidsfriska redovisar antal
medarbetare som inte har någon sjukdag under 2 år.
Hälsa - Nyckeltalet hälsa följer upp antalet helårsfriska medarbetare under 1 år. Det hjälper till att förskjuta
fokus från individens sjuklighet till faktorer på organisationsnivå som har betydelse för hälsa och välmående.
Det är ett tal som använts av Sveriges företagshälsor sedan 2007 och har därmed bra jämförelsedata. Var
kommunfullmäktiges indikator fram till 2018.
Frisktalet - Svarar för det som kan benämnas normal sjuklighet. Frånvaro på grund av sjukdom ligger i en
genomsnittlig grupp människor någonstans mellan två och fyra procent. Omräknat till sjukdagar handlar
det om ett spann mellan 0 och 5 sjukdagar på ett år.
Sjukfrånvaro - Sjukfrånvaron i relation till arbetad tid. Denna siffra är enligt lag obligatorisk för alla
Sveriges kommuner att redovisa för att möjliggöra nationella jämförelser.
Rehabilitering inflöde - Antal påbörjade rehabiliteringsärenden.
Rehabilitering återgång - Antal avslutade rehabiliteringsärenden.
Personalomsättning - Personalomsättning kan synliggöra brister i arbetsmiljön och är därför en viktig
parameter vid bedömning om en arbetsplats är välmående. Personalomsättning beräknas genom att
dividera antalet externa avgångar med genomsnittligt antal tillsvidareanställda under perioden.
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Sammanställning personalindikatorer i procent
Nyckeltal

2016

2017

2018

2019
Mål

Hälsa
Långtidsfrisk
Frisktal

31,5
19,6
55,8

30,3
19,5
55,5

29,1
18,5
53,8

Obligatorisk sjukfrånvaro
Sjukfall

7,5
12,9

7,3
13,9

7,4
14,2

Rehabilitering - inflöde
Rehabilitering - återgångar
Personalomsättning (extern)

1,0
0,6
14,0

1,2
0,5
12,9

0,9
0,4
10,4

Kvinnor

Män

Totalt

25,6
14,9
52,2

39,5
27,9
64,7

28,8
17,9
55,3

8,2
15,5

4,6
11,5

7,3
14,5

0.9
0,5
7,2

0,4
0,6
6,5

0,9
0,5
7,0

7,2

Hälsa, långtidsfrisk, frisktal
Nyckeltalen hälsa och långtidsfrisk sjunker under året för både män och kvinnor. Andelen helårsfriska
medarbetare ligger på totalt 28,8 procent, 25,6 procent av kvinnorna och 39,5 procent av männen.
Andelen helårsfriska kvinnor minskar medan andelen helårsfriska män ökar. Under tvåårsperioden 20182019 har Borås Stad 17,9 procent långtidsfriska medarbetare.

Utvecklingen för Borås Stad är avspeglar den nationella utvecklingen av andelen helårsfriska i arbetslivet.
Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex har följt helårsfriska arbetare i Sverige sedan 2007.
Det visar att de helårsfriska blir allt färre och att de yngre oftare är frånvarande på grund av sjukskrivning
medan de äldre friska går i pension.
Frisktal per åldersintervall
2016

2017

2019

2018
Kvinnor

Män

Totalt

29 år och yngre

54,3

52,4

52,0

50,5

60,8

50,5

30-50 år

58,3

59,1

56,5

55,1

66,3

55,1

51 år och äldre

53,0

52,1

50,9

48,6

64,9

48,6

Totalt kommunen

55,8

55,5

53,8

52,2

64,7

55,3

Frisktalet utvecklas positivt och är uppe på ungefär samma nivå som 2017. Det ökar för både män och
kvinnor inom samtliga åldersgrupper med undantag för män 29 år och yngre.
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Sjuktal och sjukfall
Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner ligger i år på 6,5 procent, jämfört med 6,6 procent
för 2017. Borås Stad följer landet i övrigt och sjukfrånvaron minskar från 7,4 procent till 7,3 procent.
Sjukfrånvaron minskar i de äldre åldersintervallen för både kvinnor och män. Däremot ökar den i gruppen
yngre medarbetare för båda könen, där männen står för största ökningen. En ökad sjukfrånvaro i de yngre
åldersgrupperna överensstämmer med den bild som Jobbhälsoindex (2019) ser i hela landet.
Jobbhälsoindex är Sveriges största årliga arbetsmiljökartläggning med 10 200 svarande.
I beskrivningen av de senaste årens sjukfallsutveckling läggs tonvikten på kvinnor och den ökade psykiska
ohälsan. Men en kunskapsöversikt som gjordes på uppdrag av forskningsrådet Forte ( 2015) visar att
kvinnor och män påverkas på ett likartat sätt när de att utsätts för samma faktorer/belastning i arbetet.
SKL:s rapport Sjukfrånvaro i kommuner och landsting. Vad är problemet? från 2017 visar att den totala nivån på
sjukfrånvaron inom ett verksamhetsområde samvarierar med andelen kvinnor i yrket men rapporten säger
också att den högre sjukfrånvaron slår likartad mot männen inom dessa verksamheter. Det tyder på att det
inte är könet som är det avgörande utan att det viktiga är hur arbetsmiljön är utformad runt om individen.
Försäkringskassans rapport över uppföljning av sjukfallsutvecklingen från 2018 befäster bilden. Därmed
blir det utifrån ett arbetsgivarperspektiv nödvändigt att analysera verksamheternas förutsättningar både ur
ur ett jämställdhetsperspektiv och ett arbetsmiljöperspektiv. Arbetsgivaren har ett stort ansvar att erbjuda
förutsättningar för en god arbetsmiljö oavsett om det berör ett manskodat eller ett kvinnokodat yrke.
Nyckeltalsinstitutets årsrapport för 2019 lyfter fram en stark samvariation mellan storlek på arbetsgrupper
(mätt utifrån antal anställda per chef) och långtidssjukfrånvaro. Arbetsgrupper med många underställda
per chef har högre långtidssjukfrånvaro. Statistiken visar att det finns en större andel stora arbetsgrupper
inom kvinnokodade verksamheter än i manskodade.

Den längre sjukfrånvaron (över 60 dagar) ligger, sett i relation till sjukperioder, kvar på samma nivå som
för 2018. Kvinnornas sjukskrivningar över 60 dagar har ökat något medan männen har fortsätter att
minska. Inflödet i den korta sjukskrivningen (1- 14 dagar) bromsar upp och ligger i år kvar på samma nivå
som föregående år. Försäkringskassan (2017) visar att det finns samband mellan nivån på inflödet i antal
sjukfall och sjukskrivningens längd. Det vill säga ett samband mellan antal sjukskrivningsärenden och antal
dagar som sjukskrivningen pågår. Ett högt inflöde genererar fler sjukskrivningsdagar medan ett lägre
inflöde genererar färre sjukskrivningsdagar på sikt. Det betyder att ett sänkt inflöde av sjukfallen också ger
en positiv effekt på den längre sjukfrånvaron över 60 dagar.
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Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Utvecklingen över tid
är relativt lika men männen ligger betydligt lägre. Försäkringskassan (2018) lyfter fram Sveriges
könssegregerade arbetsmarknad, som innebär att kvinnor och män har olika arbetsförhållanden och
villkor, som en viktig förklaring. Rapporten lyfter fram flera studier av arbetsmiljöns betydelse som visar
att kvinnor och män som utsätts för samma situationer, arbetsuppgifter och belastningar påverkas på
liknande sätt. Kvinnors ökade risk för ohälsa beror alltså inte på att kvinnor skulle vara mer känsliga för
påfrestningar. En större andel kvinnor, särskilt inom kvinnodominerade yrken, rapporterar till exempel
högre krav och lägre resurser i arbetet och höga psykologiska och emotionella krav, än vad män gör.
Tillsammans med att kvinnor har sämre möjligheter än män till återhämtning i arbetet och till sömn och
vila efter arbetet kan det delvis förklara könsskillnader i sjukfrånvaro.
Dubbelarbete, det vill säga att både förvärvsarbeta och ha huvudansvar för hem- och omsorgsarbete, är en
annan riskfaktor. Kvinnors situation idag innebär i hög grad att familjebildning och yrkeskarriär ska
kombineras. Trots det har kvinnor till stor del fortfarande huvudansvar för hemmet, vilket leder till en hög
total belastning. Fler kvinnor än män rapporterar rollkonflikter mellan arbets- och privatliv och studier har
funnit att det medför en ökad risk för stress och sjukskrivning. En ökad jämställdhet i yrkes- och
hemarbetet skulle ge kvinnor och män samma möjligheter till karriär- och löneutveckling samtidigt som
det skulle ge barnen tillgång till båda sina föräldrar. Det skulle sannolikt även påverka normer, värderingar
och förväntningar och på sikt innebära på att föräldrar på ett jämställt sätt att fördelar sin tid mellan arbete
och familjeansvar.
Sjukfrånvaron i bolagen ligger generellt något lägre än för staden som helhet, undantaget är Borås
Djurpark AB. Det är viktigt att notera att det är stor variation på antalet medarbetare i bolagen från 1 till
nästan 300 medarbetare. Det är därför inte lämpligt att jämföra bolagen med varandra utan istället studera
förändringar över tid i respektive bolag. För bolagen redovisas sjukfrånvaro för de med fler än fem
medarbetare.
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De större kommunerna har i stort sett samma utveckling riket med undantag av Örebro var sjukfrånvaro
sjunkit mycket. De mindre kommunerna i Borås närhet visar ett blandat resultat där några ligger kvar på
samma nivå som 2018 medan andra ökar markant.
Sjukfall för att beskriva inflödet i sjukfrånvaro
Försämringar av arbetsmiljön på en arbetsplats slår vanligen igenom i sjukstatistiken först efter ett par år,
vilket innebär att en arbetsplats där arbetsmiljön försämras kan ha rimliga sjuktal under lång tid. För att få
en samlad bild av kort- och långtidssjukfrånvaron och belysa förändringar och skillnader inom och mellan
yrkesgrupper används en matris. Matrisen visar om det handla om lång- eller korttidssjukfrånvaro,
arbetsmiljöförändringar i närtid eller dåtid. För att hålla fokus på organisatoriska faktorer som
arbetsgivaren kan påverka jämför matrisen personalgrupper fördelade på yrken och kön.
De siffror som används som indelningsgrund är från 2012. Dessa svarar bäst upp mot för att svara upp
mot regeringens målsättning för rimlig sjukfrånvaro.

Högt sjuktal
(många sjukdagar)
( > 5,4)

Lågt sjuktal
(få sjukdagar)
(< 5,4)

Många sjukfall (många sjuka personer)
(> 13,6)

Få sjukfall (få sjuka personer)
(< 13,6)

A
Höga sjuktal och många sjukfall
Placeras yrket i den här rutan tyder det på att
något skapar ohälsa för de anställda. Då är
det av betydelse att det görs en analys av
arbetssituation och arbetsmiljö. Det är viktigt
att poängtera att det inte nödvändigtvis är
faktorer på arbetsplatsen som orsakar
sjukfrånvaron.

B
Höga sjuktal och få sjukfall
Placeras yrket i ruta B innebär det att det
främst är långtidssjukskrivningar som ligger
till grund för sjuktalet. Orsakerna finns troligtvis inte i den nuvarande arbetsmiljön, och det
är därför viktigt att se till historiken samt att
se över rehabiliteringsrutinerna.

C
Lågt sjuktal och många sjukfall
Om yrket hamnar här visar det att hälsoläget
försämrats relativt nyligen och troligtvis
kommer att fortsätta att försämras om det
inte sätts in åtgärder. En förklaring kan vara
att det skett förändringar i arbetsmiljön
/arbetssituationen. Än så länge är det främst
korttidssjukskrivning som ligger bakom
siffrorna.

D
Låga sjuktal och få sjukfall
För de yrken som hamnar i den här rutan är
hälsoläget troligtvis gott, men det kan vara bra
att vara observant på viss sjuknärvaro.
Önskescenariot är givetvis att flertalet
yrkesgrupper hamnar här.
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Placering i matrisen efter personalgrupp
Plac.

Plac.

Plac.

Kvinnor

Kvinnor

Män

Män

2019

2018

2019

D

D

D

D

Handläggararbete

D

D

D

D

Administratörsarbete

B

B

D

D

Personalgrupp

2018

Ledningsarbete

Plac.

Handläggar- och administrationsarbete

Vård- och omsorg
Psykolog

-

A

-

D

Sjuksköterska

B

D

B

D

Undersköterska

A

A

A

A

Vårdbiträde

A

A

A

A

A

A

A

A

Socialsekreterare m.lf.

B

A

B

D

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent

B

A

D

D

Stödpedgog, -assistent, vårdare

C

A

B

B

Personlig assistent, anhörigvårdare

B

B

D

D

Övrigt socialt och kurativt arbete

A

B

D

D

Grundskollärare

D

D

D

D

Gymnasielärare

B

D

D

D

Förskollärare

A

A

C

C

Fritidspedagog

A

A

A

A

Övrigt lärararbete

D

B

D

D

Barnskötare

A

A

A

A

-

-

-

-

Elevassistent

A

A

C

A

Övrigt skol- och förskolearbete

B

B

C

A

Fritidsledare

A

A

A

A

Bibliotekarie, biblioteksassistent

A

A

C

C

Övrig fritid, kultur, turism

B

A

D

D

Teknikarbete
Teknisk handläggare

A

C

D

D

Ingenjör

D

D

D

D

Tekniker

D

D

D

D

Hantverkararbete

A

A

B

B

Köks- och måltidsarbete
Städ, tvätt och renhållningsarbete

B

B

B

B

B

B

D

D

Rehabilitering och förebyggande arbete
Arbets- och fysioterapeut m.fl.
Socialt och kurativt arbete

Skol- och förskolearbete

Dagbarnvårdare

Kultur, turism och friluftsarbete

I Borås Stad, liksom i övriga riket, är sjukfrånvaron högst inom yrken där arbetsdagen bestäms utifrån
någon annans behov och där det ställs höga emotionella krav. Många gånger omnämns dessa yrken som
”kontaktyrken”. En utmaning med att arbeta inom ett så kallat kontaktyrke är att ens arbetsdag är styrd
utifrån någon annans behov och att den egna kontrollen över arbetsuppgifterna därmed minskar.
Kombineras detta med höga känslomässiga insatser från medarbetaren så ökar behovet av socialt stöd från
chef och arbetsgrupp. I Karaseks och Theorells krav-kontroll-stödmodell lyfts sambanden mellan dessa
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faktorer fram som viktiga för välmående: krav och kontroll i balans tillsammans med gott socialt stöd är
viktiga friskfaktorer för ett hållbart arbetsliv. Det är viktigt att lyfta fram att om det ges rätt förutsättningar
inom dessa så kallade kontaktyrken, så innehåller arbetet i sig friskfaktorer. Det brukarnära, ganska
emotionellt krävande arbetet är något av det mest stimulerande och meningsfulla arbete som finns enligt
Annika Härenstam, tidigare professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Matrisen visar att även män inom kontaktyrken har hög sjukfrånvaro. Det är främst kvinnor som arbetar
inom dessa yrken så när ohälsan drabbar yrket så drabbar den också gruppen kvinnor mer än gruppen
män. Kommer man tillrätta med arbetsmiljön här så kommer också kvinnors överrepresentation i
sjukskrivningsstatistiken att minska. Det visar på vikten av att se på statistiken utifrån ett
jämställdhetsperspektiv.
Jämställdhetsperspektivet är också viktigt utifrån att samma yrke kan visa upp helt olika hälsolägen när det
presenteras uppdelat efter kön. Det är rimligt att ställa frågan om män och kvinnor med samma yrkestitel
ges samma uppdrag och arbetsuppgifter. Arbetsmiljöverket har i en rad rapporter visat att det fortfarande
finns stora könsskillnader på arbetsmarknaden. Hur förhåller det sig på kommunens arbetsplatser? Finns
det skillnader i de uppdrag och förutsättningar som ges för uppdragen som män respektive kvinnor har?
Finns det hjälpmedel på arbetsplatserna som är bättre anpassade till det ena eller andra könet? Bemöts
kvinnor och män på samma sätt? Erbjuds män och kvinnor lika villkor på arbetsplatserna? Erbjuds lika
villkor för chefskap inom traditionellt mansdominerade verksamheter som inom traditionellt
kvinnodominerade verksamheter?
Rehabilitering, inflöde och återgång
Ett tidigt agerande i rehabiliteringsprocessen är bästa sättet att förhindra en längre sjukskrivning. Det
minskar efterföljande rehabiliteringsarbete och minimerar de konsekvenser som frånvaron får för
individen, arbetsgruppen och verksamheten. I enlighet med Borås Stads rehabiliteringsrutiner ska ett
rehabiliteringsärende påbörjas om individen har varit sjukfrånvarande vid fler än sex tillfällen de senaste 12
månaderna, varit sjuk längre än 28 dagar eller om medarbetaren ber om det. I samtliga skeenden behövs
en bra dialog mellan medarbetare och chef och ett tidigt agerande. I rehabiliteringssammanhang tenderar
ärenden att blir alltmer komplicerade ju längre tiden går, oavsett om orsakerna bakom sjukskrivningen är
arbetsrelaterade eller inte.
Rehabiliteringsbehov efter 28:e dagen - inflöde
Nyckeltal 1)

Antal
Inflöde

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

2019

1 515

228

1 743

0.9

0,4

0,9

2018

1 522

248

1 770

1,1

0,5

0,9

2017
2016

1 570
1 519

214
237

1 811
1 756

1,4
1,1

0,6
0,5

1,2
1,0

1) Antal sjukfall som påbörjar dag 29/totalt arbetad tid x 10 000

Tabellen beskriver rehabiliteringsbehovet när sjukskrivning pågått längre än 28 dagar. Vid denna gräns kan
antas att de allra flesta har ett omfattande rehabiliteringsbehov ur både ett hälso- och
verksamhetsperspektiv. Enligt Borås Stads rutiner ska alla ärenden som passerat dag 28 hanteras som
rehabiliteringsärenden.
Av alla sjukfall avslutas merparten, 91 procent, utan någon rehabiliteringsinsats inom 14 dagar. Ytterligare
2 procent är avslutade inom 28 dagar och efter 60 dagar är 96 procent tillbaka i arbete. Endast 4 procent
av sjukfallen blir kvar i långtidssjukskrivning som kräver längre tid för rehabilitering och återhämtning så
att återgång i arbete ska bli möjlig.
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Rehabilitering – återgångar
Antal
Återgångar

Nyckeltal

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

2019

180

55

235

05

0,6

0,5

2018
2017

81
101

40
39

121
140

0,4
0,5

0,7
0,7

0,4
0,5

2016

306

45

351

0,6

0,8

0,7

1) Antal avslutade rehabiliteringsärenden/påbörjade rehabiliteringsärenden enligt förvaltningarnas inrapporterade uppgifter.

Tabellen visar återgångar i arbete efter påbörjade rehabiliteringsutredningar. Uppgifterna är hämtade från
förvaltningarnas rapportering om påbörjade och avslutade rehabiliteringsärenden.
Statistiken visar att fler rehabiliteringsärenden än tidigare år avslutas under året. Vilket är positivt och ett
kvitto på förvaltningarnas aktiva arbete med rehabilitering. Av de ärenden som avslutas står männen
procentuellt sett för ett högre utfall än kvinnorna. En del av förklaringen till det kan finnas i själva
sjukskrivningsorsaken. Psykiatriska diagnoser står för den största ökningen av nya sjukfall och är den
vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige sedan 2014 och det är inom de kvinnodominerade
verksamheterna som den psykiska ohälsan är störst. Enligt Försäkringskassan (2018) är kunskapsnivån om
diagnostik, behandling och rehabilitering för psykiska diagnoser bristfällig jämfört med andra mer
väldefinierade diagnoser, som till exempel för hjärtinfarkt och primärvårdsläkare har visat sig i en
granskning av Riksrevisionen (2018b) ha svårigheter att bedöma arbetsförmåga vid psykisk ohälsa. Detta
sammantaget kan ha betydelse för sjukfallens längd samt återgång i arbete.
Forskning visar också att män generellt får specialistremisser snabbare och det förs en diskussion om att
män rehabiliteras utifrån arbete medan kvinnor rehabiliteras utifrån sin sociala situation. Borås Stad
behöver dels analysera om det görs skillnad i rehabilitering mellan män och kvinnor, dels om det finns
skillnader i återgång i arbete utifrån yrke och kön. För att kunna göra bättre analyser är det nödvändigt att
samtliga förvaltningar använder Heroma i hanteringen av rehabiliteringsärenden. Det är också av betydelse
att se över hur andra berörda parter, som exempelvis den allmänna sjukvården och sjukskrivande läkare,
reagerar och agerar i de ärenden som berör Borås Stads medarbetare.

3.2 Sjuklön och kostnader vid sjukfrånvaro
Sjuklönekostnaderna för Borås Stad minskar i år med 2 miljoner kronor till 95,6 miljoner. Detta är den
kostnad Borås Stad bär för sjuklön för de två första veckornas sjukskrivning. Ett positivt resultat som
visar att staden är på väg åt rätt håll. Minskningen har skett trots den årliga uppräkningen på lönekostnader
som för året beräknas till 2,6 procent. Förskoleförvaltningen och Grundskoleförvaltningen står båda för
stora minskningar i kostnaderna för sjuklön.
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3.3 Värdet av god hälsa
Det är viktigt att i resonemanget kring värdet av friska medarbetare ha med att den kostnad som består av
sjuklön endast är en del av de kostnader som arbetsgivaren har vid en sjukskrivning. Övriga ekonomiska
aspekter en kring sjukskrivning och dess effekter på verksamheten fångas inte lika lätt. Det rör sig om
kostnader för vikarier, nyrekryteringar, introduktion, personalomsättning, kvalitetssänkning mm. Frånvaro
ger produktions- och kvalitetsbortfall och rent krasst betalar kommunen för den som är frånvarande utan
att få någon motprestation tillbaka. Man kan vända på resonemanget och se de positiva effekter som
uppkommer av att ha friska medarbetare på plats, effekterna och värdet av god hälsa.

Stolta
medarbetare

Kreativitet

Lägre
personalomsättning

Tid till
utveckling
Färre fel

Minskade
kostnader
för kontroll

Ökad
trivsel
Kompetens
på plats

Mindre
störningar
Lägre
frånvaro

+ Friska medarbetare
- Sjuka medarbetare

Kostnad
rehab

Kostnad
för vikarier

Försämrad
kvalitet

Tid att lära upp
vikarier

Missnöjda
brukare

Högre
arbetsbelastning

Fler störningar
i verksamheten

Ökad
Personalomsättning

Modellen beskriver möjliga konsekvenser av att ha hög sjukskrivning och möjliga vinster av
att friska medarbetare.
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I vissa verksamheter krävs det direkt en vikarie när en medarbetare är sjukskriven vilket innebär att
arbetsgivaren under korttidsjukfrånvaro betalar dubbelt för samma arbete. Om man dessutom utgår ifrån
att den ordinarie medarbetaren är mer produktiv när denna är på arbetet än vikarien så betalar
arbetsgivaren en större summa pengar men får mindre arbete utfört. För de verksamheter där det inte sätts
in någon vikarie betalar arbetsgivaren sjuklön utan att få någon motprestation tillbaka. En viktig effekt av
att beräkna vad kort- och långtidssjukskrivning faktiskt kostar är att visa värdet av att ha medarbetare som
är friska. För att illustrera vilka storheter det handlar om beskrivs två exempel.
Vid en längre sjukskrivning har arbetsgivaren ingen kostnad för utbetalning av sjuklön men exemplen
nedan visar att kostnaderna ändå kan vara höga. Vid långtidssjukfrånvaro rekryteras ofta en vikarie och
denna tar då över den ordinarie medarbetarens arbetsplats inklusive kostnader för lokal, utrustning med
mera. I det fallet blir de stora utgifterna istället kostnader för rekrytering av vikarien och kostnader för
rehabilitering av den sjukskrivna medarbetaren. En korttidssjukfrånvarodag kostar minst 10 procent av
månadslönen och kostnaden för en långtidssjukfrånvaro på sex månader är minst 100 000 kr (Johrén,
Högberg och Catasus, 2012).
Exemplen visar de faktiska siffrorna vad gäller antal sjuktimmar för respektive personalgrupp. I
beräkningen ingår medianlön, semesteravgift, sociala avgifter, OH-kostnad och produktionsstörning.
Förskollärare

Kostnad kr/tim

Sjuktimmar

Total kostnad

I arbete

386

Sjuk dag 1-14
Långtidssjuk dag 15-90

333
58

63 742
22 756

21 226 086
1 319 848

730

63 742

46 531 660

444

22 756

10 103 664

Ord sjukkostnad + vikariekostnad
vid korttidssjukfrånvaro
Ord sjukkostnad + vikariekostnad
vid långtidssjuk upp till 90 dagar

Undersköterska

Kostnad kr/tim

Sjuktimmar

Total kostnad

I arbete

323

Sjuk dag 1-14
Långtidssjuk dag 15-90

279
49

84 332
43 503

23 528 628
2 131 647

628

84 331

52 959 868

372

43 503

16 183 116

Ord sjukkostnad + vikariekostnad
vid korttidssjukfrånvaro
Ord sjukkostnad + vikariekostnad
vid långtidssjuk upp till 90 dagar

Det intressanta är skillnaden mellan frisk och sjuk. I exemplet med förskollärare blir det en ökad kostnad
med 344 kr per timme vid korttidssjukfrånvaro och 58 kr per timme vid långtidssjukfrånvaro. För en
undersköterska är motsvarande siffror 304 kr respektive 49 kr per timme. Om man väljer att inte ta in
någon vikarie borde det bli en produktions-/verksamhetsstörning i åtminstone samma storleksordning
som vad den ordinarie skulle ha kostat. Om inte så är fallet bör man fråga sig vad den ordinarie gör när
denna är på arbetet.
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3.4 Åtgärder för en god arbetsmiljö
Arbetsmiljöarbetet kräver insatser utifrån ett hälsofrämjande-, förebyggande, efterhjälpande perspektiv och
samspel mellan fler aktörer. Arbetsgivaren råder inte ensam över de faktorer som orsakar höga
sjukskrivningstal. Här handlar det om både individ-, arbetsplats-, organisations- och samhällsnivå. Men de
områden där arbetsgivaren styr och eller har möjlighet att påverka, där ska också arbetsgivaren agera så bra
det bara går.
Under 2019 har följande insatser skett inom området från centralt håll. Utöver dessa så arbetar respektive
förvaltning med riktade insatser utifrån sin behovsbild.
Främjande insatser
Positiv Rörelse är ett ESF-projekt som letts av samordningsförbundet och pågått 2018-2019. Projektets
syfte är att främja ett hållbart arbetsliv för att minska den psykiska ohälsan hos kvinnor och män i
arbetslivet, framförallt i kontaktyrken inom vård, omsorg och utbildningssektorn. Målet med insatserna
har varit att stärka individernas ställning på arbetsmarknaden, genom att förhindra sjukskrivningar som
orsakas av psykisk ohälsa samt möjliggöra för individer med psykisk ohälsa att kunna arbeta i en högre
utsträckning. Samt stärka deltagande arbetsorganisationer och nyckelaktörer i arbetet med att förebygga
arbetsrelaterad ohälsa. Från Borås Stad har bland annat kost- och lokalvårdsorganisationen deltagit och
Vård- och äldre förvaltningen genom sitt projekt ”Ökad hälsa”.
Friskvårdsbidraget som erbjuds medarbetare oavsett förvaltningstillhörighet och anställningsgrad är på
max 2 000 kr per person och år. Det kräver att medarbetaren själv bidrar med 50 procent av kostnaden.
Vikarier och timavlönad personal kan ta del av bidraget utifrån intjänade LAS-dagar. Under 2020 har detta
varit en av Kommunfullmäktiges indikatorer med målet att öka nyttjandegraden och få fler medarbetare
att välja en aktiv fritid. Under året har 4 073 medarbetare hämtat ut hela eller delar av bidraget, en ökning
med nära 500 personer jämfört med 2018. Totalt har 5 673 960 kronor betalats ut i friskvårdsbidrag.
Fria bad vid kommunens bad/friluftsanläggningar. Det har skett nära 22 000 bad fördelade mellan
Stadsparksbadet, Borås Simarena, Dalsjöforsbadet och Sandaredsbadet. Det är en ökning med drygt 5 000
bad jämfört med 2018 och ytterligare 5 000 i jämförelse med 2017. För baden debiterades förvaltningarna i
år totalt 1 355 865 kr.
Familjeföreläsning, en inspirationsföreläsning anordnas varje vår i syfte att inspirera och motivera
medarbetare. Till föreläsningen får medarbetaren bjuda med sig en gäst, därav namnet Familjeföreläsning.
MerKraft är Borås Stads personalklubb som genom ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang har
uppdraget att inspirera, aktivera och ge möjligheter till fritidsuppleveler för alla medarbetare. 2019 blev
MerKraft utsedd till årets fritidsförening av KAF, Kommunanställdas fritidsförbund.
Pausit, pausprogram på datorn för att motverka stillasittande och främja rörelse och återhämtning under
arbetsdagen.
PriusHealth, en hälsocoach online för att motivera livsstilsförändringar ur ett helhetsperspektiv på hälsa.
Möjliggörs genom ett samarbete med Göteborgs och Lunds universitet.
Medarbetarcentrum är en neutral resurs för tillsvidareanställda medarbetare med fokus på välmående
och möjlighet till utveckling på arbetsplatsen. Medarbetarcentrum medvetandegör och fokuserar på
möjligheter, utmanar, väcker mod och inspirerar medarbetare i vägval genom flera olika tjänster.
Hälsoinspiratörer verkar på den egna arbetsplatsen för att tillsammans med chef sätta fokus på arbetsplatsens främjande arbetsmiljö- och hälsoarbete. Idag finns det nära 600 hälsoinspiratörer runt om på
stadens arbetsplatser.
Förebyggande åtgärder
Frisk organisation är ett projekt över tre år (2019-2021) med syftet att minska inflödet till sjukskrivning
och minska rehabiliteringsärendena. Satsningen är ett stöd till förvaltningarna i arbetet kring sjukskrivning
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och dess påverkan på verksamheten. Målet är att nå en rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaro. Under det
första året har enheten etablerat samarbete med samtliga förvaltningar i Borås Stad och i huvudsak arbetat
med de förvaltningar som i ohälsotal och kostnader har de största utmaningarna.
Enhetens uppdrag är att tidigt identifiera arbetsplatser där en stor andel medarbetare har hög eller ökande
ohälsa. Man ska inventera verksamhet och arbetsmiljö med metoden screening, och lämna förslag på
utvecklingsområden och finnas som ett stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet. Enheten har under året
screenat ett 30-tal arbetsplatser kring deras sociala och organisatoriska arbetsmiljö och har på så sätt nått
cirka 10 procent av stadens medarbetare. Under året har enheten också stöttat ett antal arbetsplatser med
t.ex. individuellt chefsstöd, grupputveckling, processhandledning och/eller andra insatser på grupp- och
organisationsnivå. När ett antal screeningar genomförts på en och samma förvaltning har återkommande
områden eller teman lyfts till förvaltningsledningen och till Borås Stadsnivå.
Projektet följs och utvärderas av extern part, RISE, (Research Institutes of Sweden) vid två tillfällen per år
i process- respektive effektutvärderingar. I den första processutvärderingen hösten 2019 rapporterar RISE
några tidiga resultat samt viktiga områden att fokusera under 2020.
RISEs bedömning utifrån utvärderingen är att enheten upplevs besitta en ny kompetens som utgör ett
viktigt komplement till andra stödjande insatser och att det fortsättningsvis finns ett behov av stöd som är
tillgängligt över tid. Organisationshälsas arbetsprocess upplevs stärka samarbetet mellan olika funktioner
och därmed skapa goda förutsättningar för att skapa en gemensam bild av vad som behöver göras.
Sannolikheten att Borås Stad att som helhet når målet är avhängigt i vilken mån staden förmår att ta hand
om lärdomar och insikter som man gör i projektet. Man pekar vidare på att rutiner för sjukfrånvaro bör
uppdateras. Ur ett samordningsperspektiv påtalar man att det finns ett för stort avstånd mellan
funktionsnivåer, d.v.s. mellan verksamhetschefer, enhetschefer, medarbetare och HR. Det saknas också ett
fungerande statistikstöd vilket får till följd att dialogen i ledningsgrupper och samarbetet mellan
stödfunktioner som ekonomi och HR kring ohälsan, dess orsaker och effekter försvåras.
SAM-i-Stratsys, det systematiska arbetsmiljöarbetet på enhetsnivå är inbyggt i stadens styr- och
ledningssystem, Stratsys, med en egen modul. Det är ett chefsstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet
som samlar alla aktiviteter, stödmaterial, tips och blanketter samt arbetsplatsens handlingsplan för det
kontinuerliga arbetsmiljöarbetet. Den förvaltningsövergripande SAM-kalendern ger en tydlig styrning i vad
som ska göras enligt arbetsmiljölag och personalpolitik, den stärker likvärdighet och underlättar
uppföljning av arbetsmiljöarbetet.
Rutin för skyddsorganisationen, ny rutin framtagen för att stärka och säkerställa att samverkan
fungerar. Syftet i detta arbete har varit att sätta fokus på skyddsområde, skyddsombud och
huvudskyddsombud samt skyddskommittéuppgifterna.
Rutin för kränkande särbehandling, den tidigare rutinen har reviderats och förtydligats med arbetet
mot repressalier. Rutinen är nu ett eget dokument, tidigare var den en del av tillämpningen av OSAföreskriften 2015:4 Organisatorisk och socialarbetsmiljö.
Efterhjälpande åtgärder
Rutin för rehabilitering har reviderats under året. Parallellt pågår också arbetet med att säkerställa
processen för hela staden genom processverktyget Canea.
Rehabilitering, företagshälsovården är en aktiv part i individärenden vad gäller rehabiliteringsärenden.
Aleforsstiftelsen, samarbete med Aleforsstiftelsen vid alkohol- och drogärenden har stärkts under året.
Aleforsstiftelsen är behjälpliga med stöd vid översyn av rutin, utbildning inom riskbruk, missbruk och
beroende samt ger stöd till chef/HR vid behandling.
Samverkan med Försäkringskassan sker genom en överenskommelse som revideras årligen.
Överenskommelsen hanterar till exempel möjlighet till avstämningsmöten inom rehabiliteringsärenden
Försäkringskassan är en viktig part i samarbetet mellan Närhälsan och Borås Stad.
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3.5 Arbetsskador och tillbud
Arbetsrelaterad ohälsa kan ta sig många olika uttryck. Under de senaste åren har antalet anmälningar och
arbetssjukdomar som orsakats av stress och hög arbetsbelastning fördubblats enligt rapport från
Arbetsmiljöverket. Rapporteringen av arbetsskador och tillbud är ett sätt att uppmärksamma risker i det
dagliga arbetet och utgör ett viktigt underlag för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I detta arbete vilar
ett stort ansvar på skyddskommittéerna liksom på chef och medarbetare att agera lärande utifrån de
arbetsskador och tillbud som uppstår.
Ibland kan det vara svårt att avgöra när ett tillbud har skett och om det är en händelse som ska rapporteras. Definitionen på ett tillbud är att ett tillbud är en händelse som skulle kunna leda till olycksfall eller
ohälsa. Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska dessutom alltid anmälas till Arbetsmiljöverket.

1
arbetsskada
100
tillbud/
incidenter
1 000
riskabla förhållanden
och beteenden

Arbetsmiljöverket beskriver förhållandet mellan arbetsskador, tillbud och riskabla förhållanden/beteenden
som en pyramid. En väl genomförd riskbedömning och skyddsrond är viktiga friskfaktorer för att
förebygga tillbud och arbetsskador. En god säkerhetskultur fungerar som en stödjande struktur i det
främjande arbetsmiljöarbetet.
Antalet anmälda arbetsskador uppgick 2019 till totalt 979 stycken, en ökning med 171 anmälningar jämfört
med 2018. De två i särklass vanligaste orsakerna är ”skadad av person” och ”fallolyckor”. ”Skadad av
person” (även oavsiktligt) är den vanligaste orsaken för både kvinnor och män, den står för nästan 30
procent för båda könen. ”Fallolyckor” kommer på andra plats, med 25 procent för kvinnorna och nära 20
procent för männen. För kvinnornas del ligger arbetsskada på grund av fysisk överbelastning kvar på
tredje plats på 11 procent. För männens del är det ”skada av (egen) hanterat föremål”, precis som under
2018 och även här på 11 procent.
Antalet anmälda tillbud har minskat till 1 142 jämfört med 1 263 förra året. Utifrån Arbetsmiljöverkets
pyramid blir det tydligt att en organisation som har drygt 1 100 tillbud på ett år indirekt har väldigt många
riskabla förhållanden och beteenden att arbeta med ute i verksamheterna. Bland tillbuden är ”hotsituation”
den vanligaste orsaken på nära 60 procent. För männen står ”hotsituation” för hela 76 procent av
tillbuden. För kvinnorna handlar det om drygt 50 procent. Sedan följer ”tidsbrist och stress” samt ”brister
i arbetsorganisationen”, inkluderat båda könen på 12 respektive 10 procent.
Rapportering av tillbud och arbetsskador via egenrapportering i Heroma görs enligt förvaltningarna i
otillräcklig omfattning. Systemets komplexitet uppges vara en orsak till att inte alla tillbud rapporteras. För
att komma tillrätta med detta testas AFA:s system IA för rapportering av tillbud och arbetsskador. De
pilotarbetsplatser som testade IA under 2019 utvärderas och följs upp under våren.
Bilden är tydlig. Det är viktigt att både komma tillrätta med inrapporteringen och användandet av de
stödsystem som finns och att agera främjande, förebyggande och lärande utifrån rapporteringen. Allt för
att undvika att dagens arbetsmiljö leder till framtida arbetsskador och sjukskrivningar.
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Arbetsskador och tillbud 2002-2019
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3.6 Jämställdhet och likabehandling
Jämställdhet innebär att män och kvinnor skall ha samma rättigheter och möjligheter. Jämlikhet innebär att
alla människor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, skall ha samma rättigheter och
möjligheter. Att arbeta med jämlikhet och likabehandling är en självklar del inom arbetsmiljöarbetet och
innebär att arbeta med diskrimineringsfrågor och skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna. Att
skapa en arbetsmiljö fri från diskriminering är en viktig del i arbetet med att attrahera, rekrytera och
behålla rätt kompetens.
Nyckeltalsinstitutet lyfter i sin rapport för 2019 fram att korttidssjukfrånvaro kan hanteras utifrån ett
arbetsmiljöperspektiv men att långtidssjukfrånvaro i mångt och mycket bör hanteras utifrån ett
jämlikhetsperspektiv. Här behöver Borås Stad, som Sverige i övrigt, bli bättre på att arbeta främjande och
förebyggande med arbetsmiljön inom traditionellt kvinnliga yrken och lyfta blicken och se
arbetsmiljöfrågorna och sjukfallsutvecklingen ur ett organisatoriskt perspektiv och ett samhällsperspektiv.
IFAU, institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har i uppdrag att följa upp och
utvärdera arbetsmarknadseffekter inom socialförsäkringsområdet. De forskar bland annat på sambandet
mellan hälsa och sjukfrånvaro, rehabilitering tillbaka till arbetslivet och hälsans samband med
arbetskraftsdeltagande och produktivitet. IFAU slår fast att kvinnor är borta från arbetet längre och
inlagda på sjukhus längre än män vid samma diagnos. Slutsatsen är att det inte bara är den enskildes ohälsa
eller upplevda hälsa som avgör. Det är även en fråga om inställning till sjukskrivning hos såväl individen
som arbetsgivaren och sjukvården. Det kan alltså finnas skäl att anta att skillnaderna i synen på kvinnors
och mäns arbete och ohälsa befästs av arbetsgivare, myndigheter och hälso- och sjukvården.
Oavsett vilka förklaringar som finns till kvinnors högre sjukfrånvaro är det viktigt att den inte betraktas
som norm. Kvinnors sjukfrånvaro ska inte behöva vara högre än mäns, vad den än beror på. Annika
Härenstam, tidigare professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, förstärker det här
resonemanget. Enligt Härenstam är det inte könet som skapar ojämställdheten, det är organiseringen av
arbetet som gör det. Nyckeltalsinstitutets rapport (2019) understryker detta genom att beskriva
samvariationen mellan långtidssjukskrivning, stora arbetsgrupper och kvinnodominerade verksamheter.
Det som idag benämns som kvinnors arbetsmiljö är i själva verket en konsekvens av hur arbetsmarknaden
är könssegregerad och organiserad och det finns systematiska skillnader mellan mans- och
kvinnodominerade verksamheter.
Arbetet med lika rättigheter och möjligheter på enhetsnivå i Borås Stad ligger som en aktivitet i SAMkalendern. Aktiviteten innebär att arbetsplatsen undersöker risker, analyserar orsaker, genomför åtgärder
och följer upp arbetet på samma sätt som annat arbetsmiljöarbete. Liksom med det övriga
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arbetsmiljöarbetet är det av stor vikt att samtliga hierarkiska nivåer i organisationen lyfter fram och agerar i
de här frågorna. Jämlikhetsarbetet är inte något som enbart medarbetare och första linjens chef ska eller
kan lösa på egen hand.
Som arbetsgivare har Borås Stad ett stort ansvar för att identifiera och motverka arbetsmarknadsrelaterade
ojämlikheter. Borås Stad arbetar med jämställdhetsfrågor genom lagstadgade lönekartläggningar och
arbetsvärderingar. Beslutet om heltid som norm togs utifrån ett tydligt fokus på jämställdhet. Men det
finns mycket kvar att göra inom jämställdhetsarbetet. Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram en
rapport om jämställd arbetsgivarpolitik (2020) där nio viktiga områden att arbeta med lyfts fram. Med dem
som utgångspunkt kan Borås Stad ta viktiga kliv framåt i det lokala jämställdhetsarbetet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Arbetstid: heltid som norm
Föräldraledighet: Ett jämställt uttag av föräldraledigheten är avgörande för ett jämställt arbetsliv
Sjukfrånvaro: Kvinnors sjukfrånvaro ska minska
Lön: Det ska vara lika lön för lika arbete och osakliga löneskillnader ska försvinna
Lönespridning: Lönespridning i kvinnodominerade yrken ska öka
Chefer: Det ska vara jämställt på högsta toppen.
Yrkesval: Föreställningar om kön ska inte begränsa studie- och yrkesval
Karriärvägar: Fler utvecklingsvägar ska skapas inom välfärden
Arbetsmiljö: Trakasserier, kränkande särbehandling, eller könsrelaterat våld i arbetslivet ska inte
förekomma.

3.7 Företagshälsovård
Företagshälsovårdens uppdrag är att stötta Borås Stad som arbetsgivare i hälso- och arbetsmiljöarbetet och
att finnas som resurs i det rehabiliterande, förebyggande och främjande arbetet. Borås Stads leverantör av
företagshälsovård var under 2019 Feelgood. Avtalet omfattar företagshälsovårdstjänster inom arbetsmiljö
och rehabilitering. Främjande tjänster som chefscoachning, grupp- och ledarutveckling har lyfts ut i
separata avtal för att ge förvaltningarna ett större utbud och fler leverantörer för dessa uppdrag. Under
2019 har ett nytt avtal upphandlats. Ny leverantör från 2020-01-01 är Avonova.
Feelgood
Kostnaden för företagshälsovårdstjänster under 2019 är drygt 6,2 miljoner kronor. Av dessa har merparten
gått till efterhjälpande åtgärder 4,4 miljoner kronor jämfört med förebyggande insatser 1,6 miljoner kronor
och främjande insatser 200 000 kr. Fördelningen har en tydlig övervikt åt efterhjälpande åtgärder men
procentuellt sett har det skett en stor förflyttning åt det förebyggande hållet. 2018 gick 90 procent av
Borås Stads samlade insatser för företagshälsovård till efterhjälpande åtgärder. Under 2019 har det
förändrats till nära 30 procent. De mest frekvent beställda tjänsterna är ”konsultation individ” och
”stödsamtal individ”. Psykolog är den profession som använts mest, följd av sjuksköterska och läkare.
Detta är väntat mot bakgrund av att det är psykisk ohälsa i olika form som merparten av
rehabiliteringsärendena handlar om.

3.8 Medarbetarenkät
Under oktober genomfördes för femte gången en medarbetarenkät med den hittills högsta
svarsfrekvensen, 88,9 procent. Utöver förvaltningarna deltog två av bolagen: Borås Parkeringsbolag AB
och Borås Djurpark AB. Resultatet av medarbetarenkäten kan ses som ett kvitto på det arbetsmiljöarbete
som bedrivits, men också som en utgångspunkt för det framtida arbetet. Årets resultat är följden av ett
aktivt, målinriktat och uthålligt arbete då samtliga påståenden visar en positiv utveckling jämfört med
enkäten som genomfördes 2017. Även vid en jämförelse med tidigare års medarbetarenkäter visar 2019 års
resultat en positiv utveckling på i stort sett alla påståenden. För 37 av totalt 56 påståenden där man svarar
utifrån en värdeskala 1-5 har 75 procent angett att man är ganska eller mycket nöjd.
Även med ett så positivt resultat som i år så finns det områden att förbättra. Det är också viktigt att arbeta
för att bibehålla det som är bra. Varje chef har ett ansvar för att återrapportera enkätresultaten och
tillsammans med medarbetarna analysera och ta fram konkreta åtgärder, risk- och friskfaktorer som
enheten ska arbeta vidare med. Ett stödmaterial finns framtaget för att visa och underlätta för hur man
kan gå tillväga.
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Efter varje genomförd medarbetarenkät beslutas om ett eller flera övergripande fokusområden som
förvaltningarna och bolagen ska arbeta vidare med. Årets fokusområde är att arbeta för att öka andelen
medarbetare som känner stolthet, trivsel och har förståelse för hur betydelsefull vars och ens insats är.
Olika undersökningar har visat, inte minst bland ungdomar, att ett vanligt svar när frågan ställs om vad
som är viktigt i ett arbete är att det ska vara meningsfullt och göra skillnad för andra. Årets fokusområde
har därför en koppling till arbetet med Tillitsresan likväl som arbetet med arbetsgivarvarumärket.
Sedan 2013 har Borås haft med de frågor som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i
syfte att utvärdera den arbetsgivarpolitik som har bäring på Hållbart medarbetarengagemang, HME. För
HME-frågorna finns möjlighet att göra jämförelser med andra kommuner i ett lärande och utvecklande
syfte. Totalt är det nio påståenden grupperade i tre delområden: motivation, ledarskap och styrning. Ett
indexvärde 0-100 tas fram för varje delområde samt ett totalindex.

HME Totalindex jämnstora kommuner
81,0
80,0
79,0
78,0
77,0
76,0
75,0

39

80,0

79,8

79,8
78,3

78,1
77,0

Totalt
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3.9 Tabellavsnitt arbetsmiljö
Tabell 3.1 Total sjukfrånvaro per personalkategori i procent av ordinarie arbetstid
Personalgrupp

2017

2018

2019

Ledningsarbete

3,2

2,8

Kvinnor
2,7

Handläggar- och administrationsarbete
Handläggararbete
Administratörsarbete

3,8
6,0

3,8
6,0

5,2
7,0

3,1
5,2

4,5
6,7

Vård- och omsorgsarbete
Psykolog
Sjuksköterska
Undersköterska
Vårdbiträde

Iu
6,8
Iu
iu

7,7
7,4
11,6
8,8

19,8
7,4
12,7
11,3

1,9
5,0
5,9
7,3

13,5
7,1
11,9
9,8

Rehabilitering och förebyggande arbete
Arbets- och fysioterapeut m.fl.

8,2

7,7

8,7

7,9

Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare m.fl.
Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent
Stödpedagog, -assistent, vårdare
Personlig assistent, anhörigvårdare
Övrigt socialt och kurativt arbete

Iu
Iu
Iu
6,7
iu

6,7
7,3
10,3
6,5
5,5

6,5
14,0
10,6
6,3
7,0

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

6,1
11,0
9,9
5,2
5,7

Skol- och förskolearbete
Grundskollärare
Gymnasielärare
Förskollärare
Fritidspedagog
Övrigt lärararbete
Barnskötare
Dagbarnvårdare
Elevassistent
Övrigt skol- och förskolearbete

3,8
2,7
8,4
6,4
4,0
9,9
10,4
7,9
7,3

3,9
4,4
9,5
7,8
4,5
10,0
16,9
7,7
7,1

4,2
4,9
9,8
6,2
6,0
10,4
37,6
8,9
10,4

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

3,8
3,5
9,6
7,3
4,9
10,4
37,6
7,5
8,2

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

10,4
7,8
3,4

9,0
6,7
5,0

13,6
7,2
6,1

6,8
3,7
2,6

9,6
6,4
4,5

Teknikarbete
Teknisk handläggare
Ingenjör
Tekniker
Hantverkararbete
Köks- och måltidsarbete
Städ tvätt och renhållningsarbete

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

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

5,2
3,4
1,4
10,1
6,9
7,9

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

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

Kod saknas

0,6

0,1

1,0

0,2

0,6

Totalt kommunen

7,3

7,4

8,2

4,6

7,3

40

9,2

Män
1,4

Totalt
2,3
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Tabell 3.2 Sjukfrånvaro per nämnd i procent av ordinarie arbetstid
Nämnder

Kvinnor

Män

Totalt

0,0
3,8

0,3
1,3

0,2
2,8

Lokalförsörjningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och konsumentnämnden

20,1
5,7
5,1
4,6
6,2

3,4
5,4
4,5
7,7
4,2

9,3
5,6
4,7
6,7
5,7

Fritids- och folkhälsonämnden
Kulturnämnden

10,2
5,8

6,4
1,5

8,6
4,3

9,7
6,6
5,5

6,5
4,4
2,6

9,6
6,1
4,5

7,8
3,4
10,7
9,1

4,7
3,7
5,9
5,6

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

8,2

4,6

7,3

Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen inkl Valnämnden

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Arbetslivsnämnden
Vård- och äldrenämnden
Sociala omsorgsnämnden
Totalt kommunen

Tabell 3.3 Sjukfrånvaro bolag i procent av ordinarie arbetstid
Bolag

2017

2018

2019

Borås Energi och Miljö AB

4,7

4,5

4,6

Borås Elnät AB

2,8

3,6

2,9

Borås kommuns Parkerings AB

5,1

5,8

6,0
1,7

Södra Älvsborgs Räddningsförbund
5,5

AB Bostäder i Borås
Borås Regionen Sjuhärads kommunalförbund

5,0

4,8

3,2

1,9
3,3

Fristadbostäder AB

3,2

BoråsBorås TME AB
3

Inkubatorn i Borås AB

4

3

8,2

14,6

0

Kv Strömsdal 3 AB
8,1

Borås Djurpark AB

Tabell 3.4 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid per åldersintervall
2019
2016

2017

2018

Kvinnor

Män

Totalt

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

5,6
7,2
9,0

6,7
6,7
8,4

6,8
7,1
8,1

7,7
7,9
9,0

5,3
4,0
5,0

7,0
7,0
7,9

Totalt kommunen

7,5

7,3

7,4

8,2

4,6

7,3

Tabell 3.5 Sjukfrånvaro över 60 dagar i procent av total sjukfrånvarotid
2016

2017

2018

2019

Kvinnor
Män

62,2
49,8

58,5
43,5

56,7
41,4

57,1
38,7

Totalt kommunen

60,2

56,1

54,2

54,2
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Tabell 3.6 Sjukfrånvaro för heltids- och deltidsanställda i procent av ordinarie arbetstid
År
Kvinnor

Deltid
Män

10,2
10,1
6,5
11,1
10,1

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

2015
2016
2017
2018
2019

Totalt

Kvinnor

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

Heltid
Män

8,6
8,7
8,4
8,4
8,4

Totalt

5,2
4,4
4,9
4,9
4,6

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

Tabell 3.7 Sjukfallsfrekvens – inflödet i sjukfrånvaro
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Kvinnor
Män

15,3
9,8

16,1
10,6

13,9
9,8

15,1
10,4

15,8
10,7

15.5
11.5

Totalt kommunen

13,9

14,7

12,9

13,9

14,5

14.5

Tabell 3.8 Placering i matrisen procentuellt efter antal personalgrupper
Män

Kvinnor

2017

2018

2019

2017

2018

2019

A

46,4

45

50

7,1

20

27

B

28,5

35

23

17,8

14

10

C

0,0

3

3

14,2

14

7

D

25,0

17

23

60,7

52

57
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Tabell 3.9 Antal sjukfall över 60 dagar per personalgrupp 2019
Kvinnor

Män

Totalt

Dagar
per
anställd

22

5

27

5,0

Handläggararbete

34

10

44

11,4

Administratörsarbete

41

5

46

16,1

Personalgrupp
Ledningsarbete
Handläggar- och administrationsarbete

Vård- och omsorg
Psykolog

2

-

2

37,2

34

1

35

15,8

253

8

261

25,1

24

13

37

14,7

10

4

14

14,8

Socialsekreterare m.fl.

24

3

27

13,2

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent

11

1

12

16,9

Stödpedgog, -assistent, vårdare

89

15

104

20,7

Personlig assistent, anhörigvårdare

11

1

12

11,4

9

-

9

8,8

6,1

Sjuksköterska
Undersköterska
Vårdbiträde.
Rehabilitering och förebyggande arbete
Arbets- och fysioterapeut m.fl.
Socialt och kurativt arbete

Övrigt socialt och kurativt arbete
Skol- och förskolearbete
Grundskollärare

55

4

59

Gymnasielärare

25

5

30

7,3

140

5

145

19,4
8,4

Förskollärare
Fritidspedagog

10

6

16

Övrigt lärararbete

18

1

19

6,2

Barnskötare

85

3

88

22,0

Elevassistent

30

3

33

13,1

7

1

8

16,5

12

5

17

21,2

6

1

7

15,0

10

3

13

7,1

Övrigt skol- och förskolearbete
Kultur, turism och friluftsarbete
Fritidsledare
Bibliotekarie, biblioteksassistent
Övrig fritid, kultur, turism
Teknikarbete
Teknisk handläggare

4

-

4

4,8

Ingenjör

2

6

8

8,7

Tekniker

-

2

2

1,5

Hantverkararbete

3

24

27

11,0

Köks- och måltidsarbete
Städ, tvätt och renhållningsarbete

Totalt kommunen

43

29

5

34

13,9

36

6

42

18,5

1 038

146

1 184

14,8
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Tabell 3.10 Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal arbetsskador 2018
Orsak

Kvinnor

Elolycka, brand, explosion, sprängning
Kontakt (även inandning) kemiskt ämne eller smittämne
Den skadade föll
Den skadade slog eller stötte emot något (ej vid fall)
Skadad av maskin, maskindel eller föremål i rörelse (mekanisk rörelse)
Skadad av fallande/flygande föremål (ej egen hantering)
Skadad av hanterat föremål (egen hantering)
Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt)
Skadad av djur
Fysisk överbelastning (lyft eller ansträngande/häftig rörelse)
Psykisk överbelastning (hot, chock)
Snedtramp, feltramp, ”spik”-tramp (ej fall)
Fordonsskada eller påkörd
Annat
Totalt kommunen

Män

Totalt

4
9
205
36
8
17
60
229
2
89
35
27
24
55

2
2
34
11
3
3
19
52
1
17
4
4
9
18

6
11
239
47
11
20
79
281
3
106
39
31
33
73

800

179

979

Tabell 3.11 Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal tillbud 2019
Orsak

Kvinnor

Tekniska brister

Män

Totalt

45

13

58

Brister i underhåll och service

60

15

75

Brister i arbetsinstruktioner

29

2

31

6

0

6

33

20

53

Brister i arbetsorganisation

104

15

119

Tidsbrist eller stress

116

17

133

Hotsituation

411

256

667

Totalt kommunen

804

338

1142

Brister i utbildning
Brister i kommunikation
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4 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
Definition: Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är en process för att på både kort och lång sikt säkerställa att verksamheten har
den kompetens som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Kompetensförsörjningsprocessen innebär att med
rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare och därigenom
skapa förutsättningar för att verksamheten ska klara sina mål.
Definition: Kompetensutveckling
Kompetensutveckling är aktiviteter för att ge medarbetare och grupper kompetens att klara nuvarande
eller framtida arbetsuppgifter. Dessa aktiviteter kan vara kurser och utbildningar likväl som kollegialt
erfarenhetsutbyte eller att man lär sig saker genom att utföra sina arbetsuppgifter.

4.1 Framtida kompetensförsörjning
Stora pensionsavgångar och demografiska förändringar är något som Borås Stad, liksom andra kommuner,
har att brottas med. Konkurrensen om arbetskraften är hård och kommer med all sannolikhet att bli
hårdare under de närmsta åren. Befolkningsutvecklingen i Borås under perioden 2018-2026 utmärks av en
ökning av både gruppen barn och gruppen äldre. Barn och unga i åldrarna 6-19 år ökar under perioden
med 16 procent. Bland dessa ökar ungdomar i gymnasieåldern (17-19 år) allra mest med 23 procent. Äldre
över 80 år ökar med drygt 24 procent. Under samma period ökar befolkningen i arbetsför ålder (20-67 år)
med 8 procent. Att den procentuella ökningen är större i de grupper som till stor utsträckning nyttjar de
kommunala välfärdstjänsterna (0-19 år samt 80 år och äldre) än gruppen i arbetsför ålder (20-67 år) skapar
utmaningar gällande den framtida kompetensförsörjningen.
För att ha ett gemensamt och strukturerat sätt att arbeta med strategisk kompetensförsörjning har en
arbetsgrupp arbetat fram ett underlag för förvaltningarnas kompetensförsörjningsarbete, vilket kommer
att implementeras under 2020. Arbetet med att trygga den framtida kompetensförsörjningen i Borås Stad
sker på flera fronter, bl.a. är det av dessa skäl viktigt att minska ohälsan. 2019-2021 pågår projektet ”Frisk
organisation” med syfte att arbeta med organisatoriska faktorer bakom ohälsa och sjuktal. Sänkta sjuktal
kommer i sin tur att leda till fler medarbetare i arbete, vilket också blir en del av organisationens
kompetensförsörjning. Att genom digitalisering utveckla verksamheten är ytterligare en strategi. Det
behövs också nya sätt att tänka kring hur befintlig kompetens kan användas på bästa sätt.
Arbetet med stadens KAL-grupper (Kompetens- och personalförsörjning, Arbetsvillkor och
Lönebildning) för socialsekreterare och medarbetare inom hälso- och sjukvårdsverksamhet har följts upp
under året. Borås Stad har bland annat ingått ett avtal med Hälsohögskolan i Jönköping gällande
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för arbetsterapeutstudenter samt en utökad tillämpning av
studentmedarbetaravtalet. Införandet av så kallade HSV-dagar där legitimerad personal träffas över
förvaltningsgränserna för gemensam kompetensutveckling har lyfts fram som något positivt.
Arbetet med stadens arbetsgivarvarumärke är en viktig del av kompetensförsörjningen. Det syftar till att
på ett enhetligt, tydligt och attraktivt sätt kommunicera Borås Stad som arbetsgivare och paketera det
erbjudande vi som arbetsgivare har till både framtida och nuvarande medarbetare. Ett inslag i detta arbete
är en gemensam grafisk profil för Borås Stad som skapar igenkänning och tydlighet. Kanaler för att
kommunicera vårt arbetsgivarvarumärke är bland annat personliga kontakter, tryckt media, internet och
sociala medier samt närvaro på arbetsmarknadsdagar. Borås Stad har bland annat medverkat på STARKdagen på Högskolan i Borås och på flera mässor både i Borås och i Göteborg.
Ytterligare aktiviteter inom detta område som har genomförts under året har varit att engagera nya
yrkesambassadörer, omarbeta arbetsgivarvarumärkesmaterialet, uppdatera karriärsidorna på boras.se samt
att implementera riktlinjer för platsannonser. Under året har också Borås Stad utsetts till Karriärföretag
2020 samt fått utmärkelsen ”Årets Kommun” av employer brandingföretaget Universum.
Grundskoleförvaltningen och Vård- och äldreomsorgsförvaltningen har, för att möta framtidens
rekryteringsbehov, arbetat med att rekrytera lärare, undersköterskor samt vårdbiträden från andra länder,
till exempel Finland och Spanien där det finns ett överskott av kompetens i de yrken där Borås Stad har
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rekryteringsbehov. Det har skett i samarbete med organisationen Nordjobb samt Eures, en del av
Arbetsförmedlingen som hjälper arbetsgivare att rekrytera från europeiska länder.

4.2 Personalförsörjning ”De fem uppdragen”
Utifrån att Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap för att möta
omfattande förändringar, inte minst med anledning av den demografiska utvecklingen, så lyfte den
personalekonomiska redovisningen fram sex uppdrag till nämnderna för 2018-2019. Det handlade om hur
nämnderna
 motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65.
 motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid.
 organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron.
 genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid.
 kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande.
 och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen som
innebär att med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare
och därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål.
Under året har det startat fem grupper bestående av personer från Borås Stads centrala personalavdelning
samt HR-representanter från förvaltningarna. Omvärldsbevakning, kollektivavtals- och förmånsfrågor
samt facklig och politisk förankring sköts i första hand av Personal och förhandling medan
verksamhetsförankring sköts av förvaltningarnas HR. Det sjätte uppdraget från personalekonomisk
redovisning utgör grunden för att detta arbete har satts igång. Den förväntade nyttan med arbetet är att
med gemensamma krafter hitta nya sätt att klara välfärdsuppdraget. Det innebär att målet är att både vara
”ett steg före” d.v.s. att ha ett strategiskt fokus samt att vara ”här och nu” d.v.s. att ta fram konkreta och
relativt snabbt genomförbara ideér.
Här följer en kort sammanfattning från de olika arbetsgrupperna:
Motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65
Valet att lämna eller stanna kvar i arbetslivet innebär en komplex beslutssituation där flera faktorer spelar
in. Individen fattar sitt beslut efter att, mer eller mindre medvetet, ha tagit ställning till
fyra huvudområden: arbetsmiljöns hälsoeffekter, privatekonomi, stöd och gemenskap samt utförande av
uppgift. Genom att utgå från det som påverkar beslutet har ett antal idéer tagits fram som ska analyseras
och värderas.
Motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid
Utifrån heltidsbeslutet har arbetsgruppen gjort en analys av hur det ser ut med partiella tjänstledigheter för
medarbetare som inte valt att arbeta heltid. Resultatet visade att det är mest inom kontaktnära yrken som
medarbetare valt att begära partiell tjänstledighet.
Organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron
Gruppen har fokuserat på tre huvudspår: arbetsförmåga, anpassning och rehabilitering. Utifrån en
nulägesbild av Borås Stads riktlinjer, rutiner och verktyg för området har gruppens arbete fokuserat på vad
som försvårar tillämpningen och diskuterat förslag och idéer som skulle kunna minska gapet mellan teori
och praktik.
Genom digitalisering frigöra värdeskapande tid
Behov finns av ett kompetensförsörjningsverktyg för kompetenskartläggning samt webbaserade
internutbildningar. Arbetsgruppen har studerat vad jämförbara kommuner använder för
kompetensförsörjningsverktyg och tagit fram ett förslag till prioriteringsordning för kompetensstrategens
kommande arbete.
Öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande
Arbetsgruppen har i arbetet kring ökad anställningsbarhet inkluderat personer som står till
arbetsmarknadens förfogande men även redan anställda medarbetare. En kartläggning har gjorts av det
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arbete som sker idag för att öka anställningsbarheten. Ett exempel är integrationsmodellen som ger
personer möjlighet via en tre-stegsmodell att utbilda sig till ett bristyrke.

4.3 Centrala utbildningar och kurser
En stor del av stadens kompetensutvecklingsinsatser sker på respektive förvaltning i egen regi. Det rör sig
om exempelvis introduktionsutbildningar för nyanställda och andra verksamhetsspecifika
utbildningsinsatser.
Stadsledningskansliet arrangerar ett antal utbildningar som riktar sig till hela organisationen. Under 2019
genomfördes utbildningar i bland annat kompetensbaserad rekrytering, att leda utan att vara chef och
riskbruk, missbruk och beroende. Centrala utbildningar riktade till specifika grupper som återfinns på flera
olika förvaltningar har också genomförts. Exempel på sådana är kurser för ekonomer och
hälsoinspiratörer samt utbildningen motiverande samtal.
Med stöd av pengar från omställningsfonden TLO-KL har olika insatser gjorts för medarbetare som
berörs av förändringsprocess vid avveckling, återgång efter rehabilitering till annan anställning samt till
grupper som behöver tillskott av kompetens för att klara anställningskraven inom bristyrken. 2019 har
medel från fonden använts till bland annat validering till kock, barnskötare, stödassistenter och
badmästare. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har fått kompetensutveckling i psykisk ohälsa.
Medel har också använts till utbildning i svåra samtal och excel.

4.4 Chef- och ledarutveckling
Systematiskt chefsutvecklingsprogram
För att säkerställa att chefer i Borås Stad har den kompetens som krävs för att fungera väl har ett omfattande utbildningsprogram tagits fram. Samtliga utbildningar som ryms i programmet finansieras centralt.
Programmet riktar sig till samtliga chefer, och för en förstagångschef sprids utbildningsinsatserna över tre
till fyra år. Bland annat ingår utbildning i arbetsrätt, arbetsmiljö och lönesättning. Även Borås Stads interna
chefsutbildning, ”Chef- och ledarskap i praktiken”, som omfattar nio dagar och är obligatorisk för
samtliga chefer på samtliga nivåer oavsett chefserfarenhet, ingår i programmet.
Framtidens chef
Borås Stad arbetar systematiskt med att rekrytera chefer från de egna leden. Detta arbete bidrar till
organisationens chefsförsörjning och skapar goda karriärmöjligheter.
Under 2019 genomgick sju personer det interna chefsrekryteringsprogrammet Framtidens chef.
Programmet omfattar cirka 25 dagar spridda över ett år och syftar till att förbereda de utvalda
kandidaterna inför en ny roll som chef.

4.5 Fritidsstudier
58 personer har enligt uppgift från förvaltningarna beviljats fritidsstudiebidrag under året. Exempel där
bidrag beviljats är för kompletterande utbildning för skolkuratorer där 13 kvinnor och 10 män har haft
möjlighet att studera på del av arbetstid (KAL-beslut). Fritidsstudier har även innefattat
yrkeslärarlegitimation, didaktikutbildning, fysik, vård- och omsorgsadministration, masterutbildning i
pedagogik och behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare. Även vidareutbildning till arbetsterapeut,
utbildning till stödpedagog och kompletterande socionomutbildning.
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Definitioner
Anställd

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

Anställning

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

Anställningsform

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

Extern personalomsättning

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

Fyllnadstid

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

Medianlön

Den mittersta lönen av det antal som ingår. Samtliga löner är omräknade till
heltidslöner. Ersättning för över-, mer- och beredskapstid ingår inte.

Nettoarbetstid

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

Personalgrupp

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

PO-pålägg

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

Sjukfall

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

Totalt arbetad tid

Nettoarbetstid + övertid + fyllnadstid + flextid. Se också figur på sidan 11.

Årsarbete

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

Överenskommen
arbetstid

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

Övertid

Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställning.
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Rutin för att begränsa smittspridningen vid
uteverksamhet på Öppna förskolorna.
På grund av covid-19 (coronaviruset) bedriver den kommunala öppna
förskolan sin verksamhet utomhus tills andra riktlinjer kommer och tar just
nu emot maximalt 50 personer utomhus. Borås kommun följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
1. När pedagogerna kommer till området där uteverksamheten ska vara sprids
det medtagna pedagogiska materialet ut, för att få mindre grupper av
besökarna. Handsprit tas med som besökarna kan använda sig av.
2. Pedagogerna placeras ut i dessa mindre grupper.
3. Aktiviteter och material anpassas till att uteverksamheten sker på ett sätt så att
avstånd kan hållas pga. smittorisken.
4. Pedagogerna informerar besökarna om att friska barn och vuxna är välkomna!
Och att vi håller avstånd. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
vilket betyder att vuxna och barn med förkylningssymptom ska stanna
hemma. Det gäller även om symtomen är milda.
5. På lekplatser kan det finnas andra besökare som inte hör till vår målgrupp,
öppna förskolan placerar sig då utanför lekplatsen och informerar tex.
skolbarn att de inte har möjlighet att delta verksamheten. Då större avstånd
hålls till lekplatsen.
6. Om området där öppna förskolan planerat att befinna sig på har många andra
besökare tex. skolbarn och förskolebarn, så byter vi område till annat lämpligt.
7. Blir området där vi befinner oss över 50 besökare och ingen annan plats finns
i närheten så avbryter vi vår uteverksamhet.
8. Efter varje tillfälle tvättas leksakerna noga. Även annat material desinficeras.
9. Till förvaltningen rapporteras antal besökare som varje enhet haft. Rapporten
skickas in per vecka.

Förskoleförvaltningen
Postadress

Förskoleförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås

Besöksadress

Olovsholmsgatan 32

Hemsida

boras.se

E-post

forskola@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vx

Borås Stad

Datum

2020-04-30
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