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Dnr 2018-00094 2.4.1.25

6. Remiss: Överenskommelse mellan Borås Stad och de ideburna
organisationerna i Borås
Dnr 2016-00142 109

7. Rapport om byggprojekt september 2018
Dnr 2018-00078 2.6.1.1
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�ltJ�B 
lokalförsörjningsnämnden 
ska under 2018 ta fram 
principer för den maximala 
hyra som får debiteras 
brukare för särskilt boende 
inom socialpsykiatrin 
beslutade enligt 
Socialtjänstlagen (Sol). 
Principerna bör följa 
Stadens praxis kring 
hyresförhandlingar 
kopplade till särskilt 
boende för äldre enligt 
Socialtjänstlagen (Sol). 

���B 
lokalförsörjningsnämnden 
ska inventera enkelt 
åtgärdade brister i arbets-
och boendemiljön på vård-
och äldreboenden, i 
samråd med Vård- och 
äldrenämnden. Detta ska 
resultera i en tidssatt 
genomförandeplan. 

WIISlaB 
Underhållsbehovet när det 
gäller bevaransvärda 
kulturfastigheter ska 
inventeras och en 
underhållsplan ska tas 
fram. 

lillfailB 
lokalförsörjningsförvaltning 
en ska åt alla förvaltningar 
inventera möjligheten att 
erbjuda inomhusparkering 
för anställdas cyklar, och 
även möjlighet att erbjuda 
elcykelladdning. 

i har genererat uppdraget _ f.n_t�I._ _ . l I �ppdraget_ , S!<'!r:f�r . __ j �f..#.,s ,,.<. -.::,._ -�-- ___ 
2018 • 

Genomfört 

2018 • 
Genomfört 

2018 • Tillsammans med 
Genomfört stadsantikvarien har en 

underhållsplan för 
2018 tagits fram 
och arbetet påbörjats. 

2018 • lokalförsörjningsförvalt 
Genomfört ningen har gått igenom 

nuläget och 
konstaterar att det 
saknas 
inomhusparkering på 
de flesta fastigheterna. 
Att tillskapa parkering 
och 
laddningsmöjligheter 
inom befintliga 
fastigheter kan vara 
möjligt på enskilda 
fastigheter. I 
Stadshuskverteren där 
flera förvaltningar 
huserar finns invändig 
parkering men inte i 
erforderlig omfattning. 
På marknaden finns 
utvändiga cykelgarage 
och detta kan vara en 
lösning. 

-
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Uppdrag - Tertial 2 2018 (Lokalförsörjningsnämnden) 
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"'lfJ�B 
Lokalförsörjningsnämnden
uppdras att vid planering 
av förskolor överväga 
samlokalisering av 
förskolor och bostäder för 
äldre 

� �_:. Nämnderna ska Dnr 2018-00215 
motivera äldre Personalekonomi 
medarbetare att vilja vara sk redovisning 
kvar efter 65. 2017 

� •..:• Nämnderna ska Dnr 2018-00215 
motivera Personalekonomi 
deltidstjänstgörande att sk redovisning 
arbeta heltid. 2017 

Ef/ ..:, Nämnderna ska Dnr 2018-00215 
organisera verksamheten Personalekonomi 
för att minska sk redovisning 
sjukfrånvaron. 2017 

� _ _:. Nämnderna ska Dnr 2018-00215 
genom digitalisering frigöra Personalekonomi 
värdeskapande tid. sk redovisning 

2017 

Ef/ �_:. Nämnderna ska Dnr 2018-00215 
arbeta för att öka Personalekonomi 
anställningsbarheten för de sk redovisning 
personer som står till 2017 
arbetsmarknadens 
förfogande. 
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2018 • 
Genomfört 

2018 • 
Genomfört 

2018 • 
Genomfört 

2018 • 
Genomfört 

2018 • 
Genomfört 

2018 • 
Genomfört 

Åtgärden är införd i 
rutinen för förstudie 
och behandlas i varje 
projekt. Möjligheten att
genomföra detta ses 
också över i den årliga
lokalresursplaneringen
och uppföljningsmöten 
med förvaltningarna. 

Samtliga medarbetare
får erbjudande om att 
fortsätta arbeta kvar till
67 års ålder. 

Förvaltningen har inga
deltidsanställda 
medarbetare. 

Förvaltningens 
sjukfrånvaro är till 
största delen inte 
arbetsrelaterad. De
organisatoriska 
åtgärder som var 
möjliga är genomförda. 
Förvaltningens arbete
är av den karaktär att
all digital hjälp är 
tillhandahållen. 
Förvaltningens tjänster
kräver till 95 procent 
någon form av 
eftergymnasial
utbildning. När 
möjlighet finns, 
exempelvis vid kortare
projekt, övervägs 
möjligheten till 
samarbete med 
exempelvis Jobb
Borås. 
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Återrapportering av beslut 
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett 
uppdrag. Dessa uppdrag skapas till exempel i motioner. Beslut om uppdrag leder till att 
en expediering av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag skapas för att en nämnd ska få 
uppdraget. Nämnden registrerar det inkomna protokollsutdraget i sitt diarium som ett 
nytt ärende och börjar handlägga ärendet. Detsamma gäller när Kommunfullmäktige ger 
Kommunstyrelsen ett uppdrag. 

För att kunna följa uppdragets gång ska beredningsläget för det nya uppdraget 
rapporteras till Kommunstyrelsen 2 ggr per år. Ärende om beredningsläget förs upp 
till Kommunfullmäktige som får en rapportering och statusrapport av uppdraget. 
Alla beslut som inte verkställs ska också rapporteras tills dess de är verkställda eller att 
Kommunfullmäktige tar tillbaka uppdraget. Nämnden ska rapportera till 
Kommunstyrelsen. 

Således genererar ett uppdrag till nämnd i Kommunfullmäktige följande modell: 

Tider 
Berörda nämnder ska lämna en rapport i Stratsys över de uppdrag som 
Kommunfullmäktige givit till Kommunstyrelsen senast 15 april samt 1 oktober varje år. 

KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKTSPLIKT ÖVER KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG SOM INTE INGÅR I BUDGET I 3 
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BORÅS STAD KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Datum 

2018-04-09 
Instans 

Kommunstyrelsen 

Marianne Andren 
Handläggare 

Dnr KS 2018-00215 2.3.1.0 

033 357012 

Kommunfullmäktige 

Personalekonomisk redovisning 2017 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Personalekonomisk redovisning ska ligga till grund för nämnders och styrelsers 
analys, uppföljning och åtgärder. Borås Stad behöver utmana traditionella 
arbetssätt och ha en beredskap för att möta omfattande förändringar inte minst 
med anledning av den demografiska utvecklingen. 

Under 2018-2019 är det extra fokus på hur nämnderna ... 

• motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65.

• motiverar deltids tjänstgörande 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.

Ärendet i sin helhet 

Den personalekonomiska redovisningen är ett omfattande dokument av stor 

vikt för frågor som jämställdhet, hälsa, arbetsmiljö, utbildning och 

kompetensutveckling. 

Borås Stads personalekonomiska redovisning 2017 ger en aktuell bild av ett 

antal personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens 

personal. Den beskriver personalarbetet för 2017 och några år bakåt. Det finns 

kommunövergripande personalstatistik och analyser samt en del jämförelser 

med andra kommuner. Redovisningen ska ligga till grnnd för kommunens 

strategiska arbete med personalpolitiska och arbetsmiljöfrämjande insatser för 

att nå ett hållbart arbetsliv. Den personalekonomiska redovisningen är en av 

flera kunskapskällor för det fortsatta arbetet med att trygga personal- och 

kompetensförsörjningen och Borås Stads ställning som en attraktiv 

arbetsgivare. 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
boras.stad@boras.se 

Sida 

1(2) 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 



Borås Stad 

Två statistikuppgifter kommer att kompletteras när uppgifterna finns 

tillgängliga i SKLs databas kolada. Dessa är gulmarkerade i dokumentet. 

Besluts underlag 

1. Personalekonomisk redovisning 2017

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Per Olsson 

Avdelningschef 
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Den goda arbetsgivaren tror på 
medarbetarens förmåga 

Den personalekonomiska redovisningen är ett viktigt och 
omfattande dokument. Den summerar det gångna årets 
personalförsörjning men blickar även framåt mot nya mål 
och ambitioner. Tack vare de lägesbilder redovisningen ger 
så går det att urskilja trender, hälso- och ohälsofaktorer 
samt få en inblick i frågor rörande arbetsmiljö, utbildning, 
kompetensutveckling och jämställdhet. Samtidigt är redo
visningen ett viktigt verktyg för stadens fortsatta arbete med 
personal försörjning och för det fortsatta utvecklingsarbetet 
som en attraktiv arbetsgivare. 

Att trycka på vikten av att vara en god arbetsgivare kan 
inte göras nog så många gånger. Det finns mycket som 
gjorts som vi kan vara stolta över men det finns fortfarande 
områden där det återstår saker att göra. I Borås Stad ska 
medarbetaren ha möjlighet till delaktighet, inflytande, kom
petensutveckling och kunna få ta del av relevant information. 
Staden som arbetsgivare måste hela tiden tänka nytt och 
arbeta för god arbetsmiljö för att tillgodose medarbetarnas 
behov och trygga framtida personalförsörjning. Att tro på 
medarbetarnas förmåga är en av de avgörande nycklarna i 
utvecklingsarbetet. 

Under året som gått har vi fortsatt den kontinuerliga utveck
lingen med att trygga kvaliten i vår verksamhet. Vi försö
ker hålla våra medarbetare underrättade och delaktiga i 
förändringsarbetet. Numera ska heltid ses som norm. Alla 
nyanställda erbjuds heltidstjänster och under 2017 var 97,2 
procent av personalen i Borås Stad heltidsanställda. Arbetet 
med heltid som norm är inget specifikt för Borås utan är 
en del av det kollektivavtal vi har på nationell nivå tillsam
mans med kommunal. Samtidigt är även målet att fler av 
dem som idag har en helcidsanställning men som av olika 
anledningar arbetar deltid, ska eftersträva heltidsarbete. 
Det jämlik- och jämställdhetsarbete staden bedrivit har 
lönat sig. Under förra året hade anställda med utländsk 
bakgrund ökat med 1,3 procentenheter och är nu uppe i 
27,3 procent och männens andel av uttagna föräldradagar 
har ökat från 29 till 32 procent. Samtidigt startade förra 
året Normdiplomeringen - en utbildning i normer och 
normkritik- som numer ingår i arbetsmiljöutbildning och 
finns tillgänglig för alla anställda i Borås Stad. 

Vi klarade målet för sjukfrånvaron med marginal. Självklart 
fortsätter arbetet med åtgärder för att minska sjukfrånvaron 
ytterligare. För att klara utmaningarna måste arbetet ske i 
samverkan, långsiktigt och strukturerat där både fysiska, 
psykiska och sociala faktorer beaktas. 

Det stora rekryteringsbehovet är ytterligare en utmaning. 
Därför måste vi fortsätta satsa på utbildning och kompe
tensutveckling i kombination med tydliga strategier för ett 
långsiktigt arbete. Vår personalpolitik ska vara utvecklande 
och hälsofrämjande för att kunna behålla och rekrytera 
kompetent personal. 

Slutligen vill jag bara understryka att det är ni, medarbetare, 
som är den absolut viktigaste faktorn för en fungerande 
verksamhet. Så stort tack till var och en av er anställda inom 
Borås Stad för ert arbete under det gångna året. 

U lf Olsson (S) 

Ordförande i Kommunstyrelsen 
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PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2017 INLEDNING 

Inledning 

Borås Stad personalekonomiska redovisning 2017 ger en aktuell bild av ett antal personalstrategiska frågor 
och en samlad beskrivning av kommunens personal. Den beskriver personalarbetet för 2017 och några år 
bakåt. Det finns kommunövergripande personalstatistik och analyser samt en del jämförelser med andra 
kommuner. Redovisningen skall ligga till grund för kommunens strategiska arbete med personalpolitiska 
och arbetsmiljöfrämjande insatser för att nå ett hållbart arbetsliv. 

Den personalekonomiska redovisningen är en av flera kunskapskällor för det fortsatta arbetet med att 
tq1

gga personal- och kompetensförsörjningen och Borås Stads ställning som en attraktiv arbetsgivare. 

Alla personalnyckeltal i årsredovisningen är könsuppdelade. 

Uppgifterna har i huvudsak hämtats ur lönesystemet Heroma och Stratsys som är kommunens planerings
och uppföljningssystem. Attraktiv arbetsgivarindex har tagits fram i samarbete med Nyckeltalslnstitutet 
AB. Mångfaldsstatistil{ med uppgifter om anställda med utländsk bakgrund har inhämtats från Statistiska 
Centralbyrån SCB. Uppgifterna om personallmstnader har hämtats från kommunens ekonomisystem 
Agresso. Det som inte varit möjligt att ta fram ur IT-systemen har inhämtats genom uppgiftsinsamling 
från kommunens förvaltningar. 

Linnea Nilsson och Marianne Andren vid Stadsledningskansliet har varit huvudansvariga för den perso
nalekonomiska redovisningen. 

STADSLEDNINGSKANSLIET 

Per Olsson 
Personalchef 
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PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2017 SAMMANFATTNING 

Sammanfattning 

Verksamhetsmål 2017: 
• Sjukfrånvaron blev 7,3 procent vilket innebar att målet 7,5 procent klarades med marginal.
• Hälsa - friska medarbetare under ett år blev 30,9 procent. Målet var satt till 34 procent.
• Antalet arbetade timmar av timavlönade motsvarade 407,9 årsarbeten vilket är 42 mindre än uppsatt

mål som var 450.

Några fakta i korthet 

• 9 926 personer var tillsvidare- eller visstidsanställda den 1 november.

• 97,2 procent var heltidsanställda.

• Normdiplomering- en utbildning i normer och normkritik ingår numer i arbetsmiljöutbildningen.

• Männens andel av uttagna föräldradagar har ökat från 29 till 32 procent.

• Utbildningar i projektledning, offentlig lag och rätt samt arbetsmiljö och samverkan har genomförts.

• Anställda med utländsk bakgrnnd har ökat med 1,3 procentenheter till 27,3 procent.

• Personalomsättningen har minskat från 14 till 12,9 procent.

• Kvinnornas medianlön uppgår till 95,6 procent av männens.

• 30,9 procent var friska under hela året. 28 procent av kvinnorna och 40,8 procent av männen.

• Sjukfrånvaro motsvarade 780 årsarbeten, en minskning med 63 jämfört med 2016.

• Sjuklönekostnaden ökade med 4,9 procent till 94,3 miljoner kronor.

• Medianlönen för tillsvidareanställda var 27 600 per månad en ökning med 1 174 kr.

• Personalkostnaden var 4 776,4 miljoner kronor.

• Antal utförda timmar av timavlönade motsvarar 408 årsarbeten.

• Chefer med utländsk bakgrund har ökat &ån 11,8 till 13,5 procent.

• Samtliga förvaltningar har under året börjat arbeta i Stratsys SAlvI-moduJ.

Analys - Utmaningar - Uppdrag 
Borås står inför stora kompetensutmaningar när antalet barn och gamla ökar betydligt mer än de i 
arbetsför ålder. Det är och kommer att vara viktigt att hitta arbetssätt för att kunna behålla eller förbättra 
kvaliten för samhällets välfärdstjänster. Utvecklingen fler barn och äldre är inte unikt för Borås utan en 
utmaning för Sveriges alla kommuner, landsting och regioner vilket innebär att konkurrensen är stor om 
att rekrytera medarbetare. Det krävs nytänk, att våga utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap 
för att möta omfattande förändringar enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rapport "Sveriges 
viktigaste jobb finns i välfärden. Rek.ryteringsrapport 2018". 

För Borås innebär prognosen för befolkningsutvecklingen fram till och med år 2026 att personer i 
arbetsför ålder (20-67 år) endast ök.ar med 9,54 procent. Gruppen barn och unga (0-19 år) ökar med diygt 
20 procent och gruppen äldre över 80 år ökar med diygt 27 procent. (Källa: Monica Lindqvist, strategisk 
samhällsplanerare, Stadsledningskansliet). Den här utvecklingen visar tydligt att Borås Stad behöver ha god 
beredskap för att klara kompetensförsörjningen av välfårdstjänsterna de närmaste 8-10 åren. 

Det är viktigt att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och att hitta vägar för att minska 
rekryteringsbehovet. Ett sätt att minska rekryteringsbehovet är att utnyttja tekniken bättre. Ett exempel i 
Borås Stad är Arbetslivsförvaltningen som är på gång att pröva digitaliserade ansökningar om 
försörjningsstöd i syfte att ge socialsekreterare mer tid för personliga möten. Inom hemtjänsten har några 
vårdtagare en så kallad trygghetskamera som ger vård tagaren en ökad trygghet och hemtjänstpersonalen 
kan använda sin tid till andra insatser. 
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Det är också viktigt att skapa bra möjligheter till löne- och karriärutveckling. Under året har ett antal 
I<CAL-grupper arbetat fram handlingsplaner med olika åtgärder som ska var attraktiva för några av de 
yrkesgrnpper som är svårrekryterade. Se vidare i avsnittet Kompetensutveckling och 
kompetensförsörjning. 

Sedan ett antal år infördes heltidsanställning för alla tillsvidareanställda under parollen heltid en rättighet 
deltid en möjlighet. Den analys som gjorts visar att många som tidigare hade deltidsanställningar har 
fortsatt arbeta på samma sysselsättningsgrad som innan man fick heltidstjänster. Här finns anledning att 
undersöka orsakerna bakom valet av deltid och vad som skulle motivera heltidsarbete. Att få medarbetare 
att vilja stanna kvar i yrkeslivet efter fyllda 65 år kan också bidra till att minska rek.tyteringsbehovet. Det 
finns nu möjlighet för förvaltningarna att fatta beslut om ett lönetillägg på 2 000 kr för att motivera 
medarbetare som fyller 66 år under kalenderåret att välja att vara kvar i arbete. 

Rekryteringsprognos för Borås Stad till och med år 2026 

Antal anställda Antal anställd Ökning på 
Personalgrupp grund av 

2017 2026 demo rafi 
Undersköterska 1 789 2 218 429 

Vårdbiträden, vårdare 330 409 79 

Socialsekreterare mfl 255 296 41 

Grundskollärare 723 839 116 

Gymnasielärare 389 490 101 

Förskollärare 829 962 133 

Barnskötare 387 449 62 

Ingenjör 97 113 
16 

Tekniker 92 107 15 

Totalt 4 891 5 882 991 

Demografi+ Pensioneringar 
pensioneringar 

413 842 

75 154 

23 64 

142 258 

76 177 

172 305 

71 133 

27 
4 

3 

25 40 

1 024 2 015 

Personal och kompetensförsörjningsarbetet måste även handla om att ta tillvara den fulla potentialen hos 
de som redan är anställda och se till att de är i arbete snarare än sjukfrånvarande. Både den korta och den 
långa sjukfrånvaron har stor inverkan på kompetensförsörjningen. När sjukfrånvaron är i hög i yrken som 
dessutom är svårrekryterade blir det ännu mer påtagligt att de här frågorna hör ihop. 

Det som synliggörs i sjukfrånvarostatistiken är konsekvenser av hur arbetsmarknaden är könssegregerad 
och att det finns systematiskt skillnader mellan mans- och kvinnodominerande verksamheter. 
Arbetsmiljön är inte utformad efter vare sig kön eller yrke och därför hittas inte lösningen där. 
Medelåldern och könssammansättningen har en betydelse för sjukfrånvaron, där kvinnor har ett högre 
sjukskrivningsmönster än män och sjukfrånvaron stiger med åldern. Borås Stad har en hög andel kvinnor 
anställda och en hög medelålder och nästan all kärnverksamhet inom de så kallade kootaktyrkena. Det är i 
organisationen som mötet mellan individ och strnktur som formar arbetsmiljön sker och därför är det där 
som organisationen ska leta förklaringar och där som åtgärder ska göras. 

Anställda och sjukfrånvaro räknat i årsarbetare för Borås Stad 2017 

Sjukfrånvaro omvandlat Sjukfrånvaro i 
Personalgrupp Antal årsarbetare 

till årsarbetare 
förhållande till antal 

årsarbetare(%) 
Undersköterska 1 750 226 12,9 

Vårdbiträden, vårdare 318 54 17,1 

Socialsekreterare mfl 244 18 7,4 

Grundskollärare 714 31 4,3 

Gymnasielärare 386 16 4,1 

Förskollärare 820 98 12,0 

Barnskötare 381 47 12,5 

Ingenjör 103 3 3,2 

Tekniker 85 4 5,0 

Totalt 4 799 497 10,4 
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En viktig aspekt att tänka på är att det sannolikt är ungefär samma faktorer som å ena sidan gör våra yrken 
meningsfulla, spännande och givande som också gör dem påfrestande. Det gäller att hantera och minimera 
riskerna i kontaktyrken utan att samtidigt ta bort det som känns engagerande och givande för 
medarbetarna. Att hitta denna balansgång är oerhört viktigt i arbetsmiljöarbetet. Enligt Annika Härenstam, 
professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet sitter kommunala arbetsgivare med trumf på hand. 
"Det brukarnära, ganska emotionellt krävande arbete är något av det mest stimulerande och meningsfulla 
arbetet som finns. Det visar forskning fortfarande." 

Uppdrag 2018/2019 
Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap för att möta omfattande 
förändringar inte minst med anledning av den demografiska utvecklingen. 

Under 2018-2019 är det extra fokus på 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, reluytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom
skapa forntsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål.
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1 Medarbetare 

Den personalekonomiska redovisningen avser i första hand tillsvidareanställda och visstidsanställda med 
månadsavlön, om inte annat anges. 

1.1 Antal anställda 

Antal anställda 2017-11-01 

Kvinnor tillsv ■ Män tillsv 

6 638 

1901 

Anställda per nämnd 2017-11-01 

Kvinnor visstid ■ Män visstid 

981 

406 

Tillsvidareanställda Visstidsanställda 
Nämnd Kvinnor Män Kvinnor Män 

Revisorskollegiet 2 3 1 

Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 134 66 3 2 

Lokalförsörjningsnämnden 16 28 

Samhällsbyggnadsnämnden 35 34 4 3 

Servicenämnden 88 240 17 26 

Tekniska nämnden 46 84 4 3 

Miljö- och konsumentnämnden 45 14 4 2 

Fritids- och folkhälsonämnden 107 75 14 10 

Kulturnämnden 138 74 17 12 

Förskolenämnden 1 110 40 318 19 

Grundskolenämnden 1 548 398 331 172 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 508 287 58 58 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 228 74 5 6 

Arbetslivsnämnden 133 78 14 10 

Vård- och äldrenämnden 1 789 251 148 63 

Sociala omsorgsnämnden 711 155 44 19 

Förändring 
tillsv.anst 

jämfört med 
föregående år 

112 

-3

1

2

-10

10

98

53

iu 
iu 

59

iu 
-99

iu 
14 

Det totala antalet tillsvidareanställda ökade med 15 personer jämfört med 2016. 77,7 procent är kvinnor 
och 22,3 procent är män. Den nya organisationen där tre stadsdelsnämnder upphörde och fyra 
facknämnder tillkom har inneburit viss omflyttning av personal. 

Lagen om anställningsskydd (lAS) ger tidsbegränsat anställda rätt till tillsvidareanställning när man varit 
visstidsanställd mer än två år under en femårsperiod. Fö1valtningarna har angett att 62 personer fått 
tillsvidareanställning enligt denna bestämmelse. 
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Index (1998=100) 
Utveckling tillsvidareanställda 1998-2017 

125 

120 

115 

110 

105 

100 

95 

90 

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

-Kvinnor -Män -Totalt 

Sedan 1998 har antalet tillsvidareanställda ökat med 1 312 personer, vilket motsvarar 18,2 procent. 
Könsfördelningen har inte förändrats nämnvärt under perioden. 1998 var andelen tillsvidareanställda 
kvinnor 78,6 procent och år 2017 77,7 procent. 

3 500 

3 000 

2 500 

2 000 

ro 

1 500 

1 000 

500 

0 

Utveckling personalgrupper 2013-2017 

2013 2014 2015 2016 

Administration -Vård- o omsorgsarbete 

Rehabilitering o förebyggande arbete -Socialt o kurativt arbete 

-Skol- o barnornsorgsarbete -l<ultur, turism o fritidsarbete 

-Teknikarbete 

2017 

Diagrammet ger en bild av förändringar av antalet tillsvidareanställda fördelat på personalgrnpper under 
de senaste fem åren. Förändringarna har varierande orsaker. Inom gruppen administration där ledare, 
handläggare och administratörer ingår, har bl. a. en utökning av antalet chefer i förskolan och antalet 
handläggare inom verksamhetsplanering skett under 2017. För vård- och omsorgsarbete handlar det 
framför allt om att antalet undersköterskor och vårdbiträden minskat inom äldreomsorgen men även en 
viss ökning av antalet undersköterskor inom habiliteringen. För skola och barnomsorg beror förändringen 
bland annat på att antalet gymnasielärare, grundskollärare i de tidigare åldrarna, barnskötare och 
elevassistenter ökat. 
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1.2 Personalomsättning 

Personalomsättning beskriver den rörlighet som finns i organisationen. Den interna personalomsättningen 
handlar om rörlighet inom och mellan förvaltningarna och kan ses som en kompetensutveckling för både 
organisation och individ. En positiv syn på intern personalomsättning kan bidra till att öka 
attraktionskraften för Borås Stad som arbetsgivare. Den externa personalomsättningen som redovisas i 
detta avsnitt beskriver tillsvidareanställda som lämnat organisationen för en annan arbetsgivare eller för att 
man avgått med pension. 

Personalomsättning 2009-2017 

15,0% 

14,0% 

13,0% 

12,0% 

11,0% 

10,0% 

9,0% 

8,0% 

7,0% 

6,0% 

5,0% 

4,0% 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

-Kvinnor -Män -Totalt 

Personalomsättningen har minskat från 14 procent 2016 till 12,9 procent 2017. Männens 
personalomsättning minskade från 13,9 till 12 procent och kvinnornas från 14 till 13,1 procent. 
Exkluderas de som slutat på grund av uppnådd pensionsålder är personalomsättningen 10,8 procent. 

40,0% 

35,0% 

30,0% 

25,0% 
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10,0% 

5,0% 

0,0% 

Personalomsättning per personalgrupp 

Administralion Vård- o Rehabililering o Social! o Skola, förskola Kullur turism Teknikarbete 
omsorgsarb förebyggande kuralivt arb frilid 

arb 

Bland yrkesgrupper med minst 20 anställda är fysioterapeuter och arbetsterapeuter de som har högst 
personalomsättning med 37,7 procent. Sjuksköterskor har en personalomsättning på 20 procent, gmppen 
övrigt lärararbete 18,3 procent, socialsekreterare 18 procent och fritidsledare 16,2 procent. Lägst 
personalomsättning finns inom gruppen tekniker med 5,5 procent, köks- och måltidsarbete samt 
personliga assistenter som båda har 6,6 procent. Enligt Arbetsförmedlingen är det hård konkurrens om 
arbets- och fysioterapeuter, sjuksköterskor och socialsekreterare redan idag och enligt deras femårs 
prognoser kommer dessa gmpper även fortsättningsvis vara svårrekryterade. Bristen beror både på att inte 
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tillräckligt många utbildats och en ökad efterfrågan genom att vårdbehovet förväntas öka då allt fler i 
befolkningen blir allt äldre. 

Personalomsättning bolag 2017 i procent 

Borås Energi och Miljö AB 
Borås Elnät AB 
AB Bostäder i Borås 
Borås Djurpark AB 

1.3 Timavlönade 

6,6 
4,7 
7,1 

12,0 

1 495 396 timmar har utförts av timavlönade, inklusive beredskapsarbetare (BEA) och anställda enligt 
FAN-avtalet (personliga assistenter och anhörigvårdare). Antalet arbetade timmar motsvarar 880 
årsarbeten, varav 472 årsarbeten för anställda enligt BEA- och FAN-avtalen. 

Timavlönade exklusive BEA och PAN-avtalet 

Arbetad tid för timavlönade omräknad till årsarbeten 

Utfall 
2014 

526 

Utfall 
2015 

475 

Utfall 
2016 

473 

Mål 
2017 

450 

Utfall 
2017 

408 

Timavlönade medarbetare täcker i huvudsak vakanser uppkomna p.g.a. semester, sjukdom eller annan 
frånvaro, samt anställda för säsongsarbete. Arbetad tid för timavlönade exklusive BEA och FAi"I, har 
minskat med 65 årsarbeten vilket innebär att målet för 2017 har uppnåtts med god marginal. Vård och 
omsorg har minskat andelen timavlönade med 19 ,9 årsarbeten och skola och förskola med 17 årsarbeten. 

Antal arbetade timmar för timavlönade omräknat till årsarbeten exkl. BEA och PAN 
Förändring 
jämfört med 
föregående 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt år 

Administration 
Ledningsarbete 0,2 0,3 0,4 -0,4 
Handläggararbete 1,9 1,2 3,1 -0,3
Administratörsarbete 8,0 1,0 9,0 -1,9

Vård och omsorg 
Sjuksköterska 3,6 0,1 3,6 1, 1 
Undersköterska, äldreomsorg och habilitering 35,0 7,1 42,1 -0,8
Vårdbiträde, vårdare m.fl. 77,2 39,8 117, 1 -22,1 
Personlig assistent 10,1 4,2 14,2 1,9 

Rehabilitering och förebyggande arbete 0,6 0,6 0,5

Socialt och kurativt arbete 
Socialsekreterare 7,1 6,7 13,8 -7,0 
Övrigt socialt och kurativt arbete 0,2 0,5 0,7 -0,7 

Skola och förskola 
Grundskollärare 3,0 2,1 5,1 -7, 1 
Gymnasie lärare 1,0 2,1 3,1 -0,9
Förskollärare 11,5 1,4 12,9 -23,6 
Fritidspedagog 1,7 1,6 3,4 -3,8 
övrigt lärararbete 68,0 16,6 84,6 40,3 
Barnskötare 10,7 0,9 11,6 -27,2 
Elevassistent 4,8 1,4 6,2 -6,3
Övrigt skol- och förskolearbete 11,5 4,9 16,3 11,6 

Kultur, turism och fritid 

Fritidsledare 1,7 3,9 5,7 -4,3 
Bibliotekarie, biblioteksassistent 1,6 0,7 2,3 0,2 
övrig kultur, turism och fritid 3,3 1,8 5,1 -1,4 
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Teknik 
Teknisk handläggare 
Ingenjör 
Tekniker 
Hantverkare m m 
Köks- och måltidsarbete 

0,2 
0,2 
0,0 
0,8 

20,3 

0,2 0,3 
0,1 0,3 
0,2 0,2 
10,3 11, 1 
4,7 25,0 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 9,6 0,3 9,9 

Årsarbetare Utveckling timavlönade exkl. BEA och PAN 
700 
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114 
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-Kvinnor -Män -Totalt 

0,1 
-0,6 
-0,1 
2,8 

-2,9 
11,2 

Uppdraget att minska andelen timavlönade har nått betydligt längre än målet 450 årsarbeten som var 
uppsatt för året. Det är sannoWct flera faktorer som påverkat resultatet. Nivån på sjukfrånvaron samt 
tillgången på kompetent personal är ett par faktorer som har betydelse, samt hur de personalintensiva 
verksamheterna som vård och omsorg lyckats optimera bemanningen med god planering av resurspass 
och poolpersonal. Till stöd för detta finns 60 personer anställda i kommunens personalpool varav 19 är 
bemanningsplanerare. Bemanningsenheten är indelad i tre områden: äldreomsorg, sociala omsorg och 
övrig verksamhet. 

Antalet timmar utförda av timavlönade är i Borås 4 procent. Genomsnittet för samtliga kommuner är 7 
procent. 
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1.4 Anställda inom olika verksamhetsområden 

Anställda per verksamhet 

Teknik 13 ,1% 

Kultur, turism och 
fritid 3,3 % "" 

Skola, förskola 
34,4% 

A;fministration 
/ 14,2 % 

Vård och omsorg 
29,6 % 

Rehabilitering och 
'--------- förebyggande 

�arbete 
0,9 % 

PERSONALSTRUKTUR 

Det har skett mindre förändringar av andelen anställda inom de olika verksamhetsområdena. Exempelvis 
har skola och förskola ökat med 0,5 procentenheter, vård och omsorg har minskat med 2,0 och 
administration har ökat med 1,5 procentenheter jämfört med föregående år. 

Anställda per personalgrupp 2017-11-01 
Tillsvidareanställda 

Personalgrupp Kvinnor Män 

Administration 
Ledningsarbete 319 141 
Handläggararbete 285 146 
Administratörsarbete 284 33 

Vård och omsorg 
Sjuksköterska 212 24 
Undersköterska, äldreomsorg och habilitering 1 587 202 
Vårdbiträde, vårdare m.fl. 251 79 
Personlig assistent 132 24 
övrigt vård- och omsorgsarbete 8 5 

Rehabilitering och förebyggande arbete 63 11 

Socialt och kurativt arbete 
Socialsekreterare 244 54 
övrigt socialt och kurativt arbete 75 28 

Skola och förskola 
Grundskollärare 578 145 
Gymnasielärare 225 164 
Förskollärare 792 37 
Fritidspedagog 59 15 
Övrigt lärararbete 188 89 
Barnskötare 374 13 

Dagbarnvårdare 1 
Elevassistent 146 67 
Övrigt skol- och förskolearbete 30 13 

11 

Visstidsanställda 

Kvinnor 

2 
19 
19 

8 
71 

107 
3 

2 

17 
2 

96 
24 

275 
51 
46 
76 

46 
12 

Män 

2 

13 
6 

20 
57 

1 

9 
2 

61 
44 
22 

34 
21 

1 

43 

3 

Förändring 
jämfört 

med före
gående år 
tillsv. anst. 

41 
68 
19 

2 
-138 

-32 
-5 

-11 

-25 
4 

23 

-14 
-4
12
14 
-1 
12 
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Tillsvidareanställda Visstidsanställda 

Förändring 

jämfört 
med före-
gående år 

Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män tillsv. anst. 

Kultur, turism och fritid 
Fritidsledare 33 40 7 10 5 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 60 20 10 1 -1

Övrig kultur, turism och fritid 75 50 6 9 2

Teknik 
Teknisk handläggare 31 16 1 3 7 

Ingenjör 32 71 1 2 9 

Tekniker 7 79 1 4 

Hantverkare m. m. 23 248 4 25 2 

Köks- och måltidsarbete 307 48 24 8 5 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 216 36 52 9 11 

Kod saknas 3 0 0 

Totalt 6 638 1 901 982 406 15 

Det totala antalet tillsvidareanställda är i stort detsamma som år 2016. 86 procent av samtliga anställda har 
tillsvidareanställning. Förändringar inom personalgiupperna har skett inom till exempel vård och omsorg 
som minskat med 177 tillsvidareanställda, huvuddelen bland undersköterskor i äldreomsorgen. Här 
påverkas siffrorna till viss del av att vård- och omsorgsboendet Kapplandsgatan övergick i privat regi 
under året. Område administration har ökat, bland annat genom införandet av olika tjänster för 
verksamhetsstöd där ett exempel är biträdande förskolechefer. Även skola och förskola har ökat med 
totalt 42 tjänster varav gymnasielärare utgör 23 av dessa. 

Fördelning mellan män och kvinnor 
Fördelningen mellan män och kvinnor ligger kvar på i stort sett samma nivå som tidigare.76,8 procent av 
samtliga anställda är kvinnor och 23,2 procent är män. 

Det råder jämn könsfördelning inom 22 av totalt 124 yrkesgiupper. För att betraktas som jämn 
könsfördelning ska andelen kvinnor respektive män ligga i intervallet 40 till 60 procent. Lärare i 
gymnasieskolan, fritidsledare och chefer inom administration är exempel på jämställda giupper. Andelen 
kvinnor är liten bland t.ex. tekniker inom IT och hantverkare och andelen män är liten bland t.ex. 
omvårdnadspersonal och förskollärare. 

Chefer 
Tabellen redovisar chefer på alla nivåer inom kommunen. Som chef räknas den som i personal- och 
lönesystemet registrerats med en chefskod enligt koderna för AID (Arbetsidentifikation), som används i 
kommuner och landsting. 

Tillsvidareanställda chefer inom kommunen 2017-11-01 

Kvinnor 

Totalt kommunen 304 

Män 

145 

Förändring 
jämfört med 

2016-11-01 

25 

Andelen kvinnliga chefer har fortsatt öka från 65 till 68 procent. Ett mål är att könsfördelningen för 
chefer ska motsvara den som finns för de anställda totalt. Av förvaltningscheferna är 7 av 16 kvinnor. 
Det råder ett jämställt förhållande mellan könen i förvaltningarnas ledningsgrupper där 57,3 procent är 
kvinnor. Andelen medlemmar i ledningsgrupper med utländsk bakgrund har ökat från 6,8 till 9,7 procent. 
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1.5 Hel- och deltidsanställda 

97,2 procent av alla tillsvidareanställda har heltidstjänst, en effekt av kommunstyrelsens beslut om rätt till 
heltid. Under året har tre dispenser beviljats från heltidsbeslutet, två yrkeslärare och en tjänst som 
utbildningsledare. 239 tillsvidareanställda saknar heltidsanställning, vilket är 68 färre jämfört med 2016. De 
kvarvarande deltidstjänsterna är modersmålslärare i språk med mycket låg efterfrågan samt några 
medarbetare med partiell sjukersättning som behållit den sysselsättningsgrad man hade när rätten till heltid 
infördes. 

64,3 procent av medarbetarna med tidsbegränsad anställning hade heltidstjänst vid mättillfället. 

Andel tillsvidareanställda per sysselsättningsgrad 

Kvinnor Män 

Deltid 0-74 
2% 1% 

Deltid 0-74 
1% 

Deltid 75-99 
1% 

Heltid 
97% 

Heltid 
98% 

I december 2017 hade 860 medarbetare beviljats partiell tjänstledighet i enlighet med heltids beslutet. Det 
är 61 färre än vid samma tidpunkt 2016. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för dessa var 80,8 procent. 
Den sammanlagda tjänstledigheten motsvarar 165 årsarbeten. 

% 

100 

98 

96 

94 

92 

90 

88 

Heltidsanställningar per personalgrupp, tillsvidareanställda 

Administration Vård och 
omsorg 

Rehabilitering Socialt och Skola, förskola Kultur, turism Teknikarbete 
och kurativt arbete och fritid 

förebyggande 
arbete 

-Kvinnor -Män -Totalt

1.6 Genomsnittlig sysselsättningsgrad 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent för tillsvidareanställda 
2011 2012 2013 2014 2015 

Kvinnor 93,2 93,8 94,2 98,3 98,3 

Män 96,8 97,2 97,1 98,7 98,8 

Totalt 93,9 94,6 94,8 98,4 98,4 

2016 

98,6 
98,8 

98,6 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidare- och visstidsanställda tillsammans är 97,1 procent. 
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1.7 Ålder 

Medelålder 

PERSONALSTRUKTUR 

Medelåldern för tillsvidareanställda har ökat från 45,4 år till 46,5 år jämfört med 2016. För kvinnor är 
medelåldern 46,2 år och för män 47,3 år. Genomsnittsåldern för anställda i landets kommuner är 45,2 år 
för kvinnor och 44,5 år för män. 

Lägst medelålder har ivliljöförvaltningen och Förskoleförvaltningen med 44,0 år. Högst medelålder har 
Tekniska förvaltningen och Servicekontoret med 48,7 år. 

Bland yrkesgrupper med minst 10 medarbetare är medelåldern lägst hos samhällsplanerare med 35,9 år 
och högst hos förvaltningschefer med 58,5 år. 

Antal 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

Åldersfördelning 

-Kvinnor 

--Män 

-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-

En tredjedel av alla tillsvidareanställda finns i åldersinte1vallet upp till 40 år, 41 procent är 50 år eller äldre 
och 31 procent är över 60 år. 

1.8 Planerade pensionsavgångar 2017-2026 

Beräkningen av pensionsavgångar utgår från en ålderspensionering vid 65 år. Eftersom pensionsåldern är 
rörlig 61-67 år kan det verkliga antalet avgångar avvika något från följande prognos. 

Planerade pensionsavgångar 2018-2027 

Område 

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

Totalt kommunen 

Antal 
pensionsavgångar 

368 
658 

13 
70 

663 
58 

387 

2 217 

% av totalt antal 
anställda 

30,3 
26,4 
18,3 
17,6 
22,8 
21,3 
34,8 

26,2 

Mer än en fjärdedel av de tillsvidareanställda kommer att pensioneras under kommande tioårsperiod. Det 
innebär att 180 till 250 personer beräknas avgå per år. Störst antal pensionsavgångar finns bland 
omvårdnadspersonal, förskollärare och grundskollärare. 
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Pensionsavgångar 2018-2027 
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� Rehabilitering o förebyggande arb-Socialt o kurativt arb. 
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157 chefer, vilket motsvarar 35 procent av samtliga chefer, beräknas gå i pension fram till 2026. De flesta 
pensionsavgångarna återfinns bland förvaltningschefer, chefer inom äldreomsorgen, rektorer och 
förskolechefer. 
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Pensionsavgångar chefer 2018-2027 

2019 2020 

Administration 

-Skola, förskola 

2021 2022 2023 2024 2025 

-Socialt o kurativt arb. -Vård o omsorg 

-Kultur, turism, fritid -Teknik 
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2 Lön 

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. 

Lönen är ett styrmedel för att åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten. Den ska stimulera till 
effektivitet, produktivitet och kvalitet. 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. Förntsättningarna för en god löneutveckling ska vara väl kända för 
samtliga medarbetare. 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. 

Löneöversyn 
I löneöversyn 2017 gjordes särskilda satsningar på första linjens chefer, socionomgrupperna, 
miljöhandläggare och samtliga lärargrnpper. Dessutom gjordes en särskild satsning på undersköterskor 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 3,54 procent. 

Lönekartläggning 
För att kvalitetssäkra en väl fungerande lokal lönebildning gör Borås Stad årligen en lönekartläggning med 
syftet att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. Lönekartläggning och analys görs både 
på central nivå och på förvaltningsnivå och är en viktig del av löneprocessen. 
Kartläggning görs av löneskillnader mellan kvinnor och män inom lika och Wcvärdiga arbeten. 
Eventuella skillnader analyseras i syfte att upptäcka om de har ett indirekt eller direkt samband med kön. 
Resultatet redovisas i en handlingsplan. 

Arets lönekartläggning visar på att det finns ett återkommande behov av att revidera gruppernas 
befattningar och indelning i de så kallade "LIKA-grupperna". Särskilda budgetfinansierade satsningar 
utifrån handlingsplanen kommer att genomföras från 1 januari 2018 för bibliotekarier och förskollärare. 

Arbetsvärdering 
Arbetsvärdering genomförs regelbundet på central nivå och är en del i den lagstadgade 
lönekartläggningen. I arbetsvärderingen kartläggs skillnader mellan lika eller likvärdiga arbeten. 
Jämförelsen gäller löneskillnader mellan lcvinnor och män i en grnpp som har lika arbeten och mellan 
kvinno- och mansdominerade grupper med likvärdiga arbetsuppgifter. Det är arbetsuppgifterna som 
värderas, inte hur individen utför arbetet. För att kunna avgöra om arbeten är lika eller likvärdiga bedöms 
de utifrån hur höga krav befattningen ställer på de fyra faktorerna kompetens, ansvarstagande, arbetsinsats 
och arbetsmiljöförutsättningar. 

övriga åtgärder för lön 
Mentorsavtal 
Kollektivavtal avseende mentorer för förskollärare, fritidspedagoger, samtliga lärargrupper, sjuksköterskor 
och samtliga socionomgrupper. 
Avtalen innebär att medarbetare efter genomgången mentorsutbildning får ett lönepåslag på 500 kr 
(sjuksköterskor) samt ett lönetillägg på 1 000 kr respektive 1 500 kr per månad under uppdraget som 
mentor. Under 2017 hade 61 personer mentorsuppdrag. 
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U tvecklingstjänster 
Ett kollektivavtal med lärarorganisationerna som innebär att lärare får ett lönetillägg på 1 500 kr per 
månad under uppdraget. 

Erfarenhetssatsning 

LÖN 

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. Ett års sammanhängande erfarenhet ger ett 
lönepåslag på 500 kr, två till fyra års sammanhängande erfarenhet ger ett lönepåslag på 1 000 kr per månad 
och efter fyra år 1 500 kr per månad. 

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 C02-
halten. Vid utgången av 2017 har 511 medarbetare hyrt totalt 608 cyklar. Totalt har 29 av dessa personer 
avslutat sina anställningar och därmed också sina hyresavtal. 

Lönetillägg för anställd a  65+ 
Från februari 2017 finns möjlighet för förvaltningarna att besluta om lönetillägg om 2 000 kr per månad 
för anställd som fyller 66 år under kalenderåret. Lönetillägget kan användas för att behålla personal och 
kompetens i verksamheter med personalbrist eller inom svårrekryterade grupper. Under 2017 fick 92 
personer lönetillägget. 

Semesterdagstillägg, växling till extra lediga dagar 
Borås Stad erbjuder medarbetare anställda under ett helt kalenderår möjlighet att vibda 
semesterdagstillägget i kronor 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 2017 var det 1 091 
medarbetare som växlade semesterdagar. 

.Årskort för kollektivtrafik 
Anställda 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 personliga. Vid årets slut hade 185 
medarbetare totalt 197 busskort. 

2.2 Lönestatistik 

Lönerna i tabellen omfattar tillsvidareanställd personal och är omräknade till heltidslöner. Lönestatistiken 
är i första hand avsedd att ge en översiktlig bild av löner, både totalt och för olika personalgrupper. 
Redovisningen ersätter inte den lönekartläggning som nämnderna gör varje år i enlighet med diskrimine
ringslagen. 

Medianlön i kronor per månad för tillsvidareanställd personal 2017-12-31. 

Kvinnors lön i förhållande 
Personalgrupp Kvinnor Män Totalt till männens i procent 

Administration 

Ledningsarbete 41 500 45 500 42 000 91,2 

Handläggararbete 34 950 36 500 35 500 95,8 

Administratörsarbete 27 200 28 010 27 200 97,1 

Vård och omsorgsarbete 

Sjuksköterska 32 400 31 200 32 100 103,8 

Undersköterska, skötare 25 534 25 090 25 500 101,8 

Vårdbiträde, vårdare m.n. 22 955 24 600 23 185 93,3 
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Personalgrupp 

Personlig assistent 

Övrigt vård- och omsorgsarbete 

Rehabilitering och förebygg. arbete 

Socialt och kurativt arbete 
Socialsekreterare 

Övrigt socialt och kurativt arbete 

Skola och förskola 

Grundskollärare 

Gymnasielärare 

Förskollärare 

Fritidspedagog 

Övrigt lärararbete 

Barnskötare 

Dagbarnvårdare 

Elevassistent 

Övrigt skol- och förskolearbete 

Kultur, turism och fritidsarbete 

Fritidsledare 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 

Övrigt kultur, turism och frilid 

Teknik 

Teknisk handläggare 

Ingenjörer 
Tekniker 

Hantverkararbete m m 

Köks- och måltidsarbete 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 

Totalt kommunen 

Kvinnor 

23 900 

40 000 

29 925 

32 000 

30 450 

33 100 

35 800 

28 700 

29 200 

34 700 

23 700 

24 900 

24 950 

29 000 

25 100 

27 850 

29 500 

33 550 

33 800 

30 725 

24 365 

24 225 

23 300 

27 440 

Män 

24 373 

38 500 

29 500 

29 875 

31 100 

33 900 

36 000 

29 350 

29 500 

34 900 

22 050 

24 600 

28 200 

24 200 

27 825 

28 563 

33 200 

35 625 

29 235 

25 450 

25 000 

23 400 

28 700 

Totalt 

23 940 

39 000 

29 850 

31 825 

31 000 

33 200 

35 800 

28 700 

29 275 

34 810 

23 600 

24 900 

24 690 

28 500 

24 645 

27 825 

29 000 

33 300 

34 800 

29 240 

25 300 

24 350 

23 300 

27 600 

LÖN 

Kvinnors lön i förhållande 
till männens i procent 

98,1 

103,9 

101,4 

107, 1 

97,9 

97,6 

99,4 

97,8 

99,0 

99,4 

107,5 

101,4 

102,8 

103,7 

100,1 

103,3 

101, 1 

94,9 

105, 1 

95,7 

96,9 

99,6 

95,6 

Medianlönen har ökat med 1 174 kronor jämfört med 2016. Det motsvarar en ökning med 4,4 procent. I 
totalt 13 av 28 personalgmpper är kvinnornas medianlön högre än männens. 

Följande tabell visar löneutvecklingen som förändring av medianlönen jämfört med närmast föregående 
år. Mätningen är gjord den 31 december respektive år. 

Löneutveckling i procent för tillsvidareanställda 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kvinnor 2,6 3,3 2,5 2,3 2,6 3,2 4,4 

Män 2,5 4,0 2,4 2,3 2,3 1,5 5,5 

Totalt kommunen 2,5 3,4 2,5 2,3 2,5 3,1 4,4 

Löneutvecklingen mellan 2011 och 2017 har varit 4 535 kronor vilket motsvarar 19 ,8 procent. 

Följande diagram visar en jämförelse av medianlönen för tillsvidareanställda utan hänsyn till befattningars 
olika arbetsuppgifter, krav på kompetens, ålder, erfarenhet och ansvar. I förhållande till männen har 
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medianlönen för kvinnor sakta ökat sedan 2012. Däremot sker en sänkning med 1 procentenhet 2017 
jämfört med 2016. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män varierar inom olika yrkeskategorier vilket 
framgår av den tidigare sammanställningen av medianlöner. 

Vid lönekartläggningen som genomfördes i augusti 2017, där både tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda ingick, var kvinnornas lön i förhållande till männens 95,4 procent vilket var en ökning från 2016 
då motsvarande siffra var 95 procent. Under hösten 2016, före omorganisationen, skedde en ökad 
rörlighet bland tillsvidareanställda framför allt inom befattningar som chefer och handläggare. Denna 
rörlighet är en förklaring till kvinnornas förändrade löneläge i jämförelse med männens åren 2015, 2016 
och 2017. 

% 
Kvinnors lön i förhållande till mäns 1998-2017 (tillsvidareanställda) 

100 
95,6 

95 

90 
90 

85 

80 

75 

70 
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60 
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2.3 Lönespridning 

Lönespridning eller differentierad lön är ett medel för att skapa utrymme för löneutveckling i ett yrke. 10:e 
percentilen är den nivå under vilken 10 procent av lönerna återfinns. På samma sätt är den 90:e 
percentilen den nivå under vilken 90 procent av lönerna återfinns. Lönespridning definieras som 
skillnaden mellan den 90:e och 1 O:e percentilen. 

Lönespridning 2017-12-31 
1 O:e percentilen 

2016 2017 

Kvinnor 22 300 22 800 

Män 22 300 22 730 

Totalt kommunen 22 300 22 800 

2016 

26 274 

27 205 

26 426 

Median 90:e percentilen 

2017 2016 2017 

27 440 34 200 37 300 

28 700 38 000 40 500 

27 600 35 200 38 000 

Lönespridningen för kvinnor är 14 500 kronor, för män 17 770 kronor och totalt 15 200 kronor. Den 
totala lönespridningen ökade med 2 300 kronor eller 17,8 procent jämfört med 2016. 
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3 Resursanvändning - Fördelning mellan överenskommen och 
utförd arbetstid 

Överenskommen 
arbetstid enligt 
avtal 

3.1 Arbetad tid och frånvaro 

Överskjutande flextid 

Övertid 

Fyllnadstid 

Arbetad tid 
enligt avtal 

Semester 
Egen sjukfrånvaro 
Lagstadgad/ avtalad 
ledighet 
Föräldraledighet 
Övrig ledighet 

Totalt 
arbetad 
tid 

} FdnvMn 

Arbetad tid är utförda arbetstimmar av all personal under hela året efter att frånvaro rälmats av. Den totalt 
arbetade tiden räknas fram på följande sätt: 

Avtalad/ överenskommen arbets tid - frånvaro = nettoarbetstid 
Nettoarbetstid + övertid + fyllnadstid + flextid = totalt arbetad tid 

.Med frånvaro avses semester, ferie/uppehåll, arbetsskada, sjukdom/sjukersättning, rehabilitering, föräld
raledighet och övrig ledighet (ledighet för militärtjänstgfaing, betalda studier, obetalda studier, facklig 
verksamhet samt övrig tjänstledighet). 

Nyckeltalet visar tidsanvändningen inom kommunen och hur frånvaron fördelas mellan olika frånvaro
orsaker. Den totalt arbetade tiden översätts till antal årsarbeten vilket ger en tydligare bild av 
resursutnyttjandet i kommunen jämfört med att enbart redovisa antal årsarbetare utifrån 
sysselsättningsgrad i anställningsavtalen. 

Nettoarbetstiden för samtliga medarbetare, inklusive timavlönade, uppgick till 14 961 832 arbetstimmar 
eller 8 801 årsarbeten. Kvinnorna har arbetat 10 988 279 timmar och männen 3 973 552 timmar. 
Nettoarbetstiden motsvarar 75,7 procent av överenskommen tid vilket är 0,1 procentenheter lägre än 
2016. Uttag av övertid och fyllnadstid minskade med 6 732 timmar och uppgick till 102 676 timmar vilket 
motsvarar 60 årsarbeten. Den totalt arbetade tiden (inklusive över- och fyllnadstid) motsvarar 76,2 procent 
av överenskommen tid. 
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Arbetad tid och frånvaro i procent av avtalad tid 2017 för all personal inkl. timavlönade 

Nettoarbetstid 
Sjukfrånvaro 
Semester 
Föräldrapenning 
Tillfällig föräldrapenning 
Utbildning 
Facklig tid 
Övrig frånvaro 

Total tid 

Övrig frånv 2,8% 
"" 

Utbildning 0,9 % __ _ 

Föriildr�penning 4'/ -----

Sjuk 6,9% 

Över- o fyllnadstld 
0,5% 

Kvinnor 

73,5 
7,7 
9,1 
4,7 
0,9 
1,0 
0,1 
2,9 

100,0 

'1 . 

Tillf föräldrapenning 
0,8 % 

Semester 8,9% 

Män 

82,4 
4,4 
8,2 
1,6 
0,5 
0,5 
0,1 
2,3 

100,0 

Totalt utfördes 8 862 årsarbeten under året vilket är en ökning med 9 årsarbeten jämfört med 2016. 

Semester, sjukfrånvaro och föräldraledighet är frånvaroorsaker som haft störst påverkan på 
nettoarbetstiden. 

Total frånvaro i årsarbeten för samtliga anställda 
Frånvaroorsak 2014 2015 2016 2017 

Kvinnor Män Totalt 

Sjukfrånvaro 693 778 824 681 126 806 
Semester 929 959 1 008 801 234 1 035 
Utbildning 86 70 85 85 14 99 
Föräldraledighet 474 485 476 416 46 462 
Tillfällig föräldrapenning 79 84 89 82 14 96 
Kompensationsledighet 23 21 19 11 3 14 
Övrig frånvaro med lön 12 27 11 8 3 11 
Övrig frånvaro utan lön 284 275 303 237 58 294 

Totalt kommunen 2 580 2 700 2 612 2 327 501 2 827 
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3.2 Arbete - föräldraskap 

Timmar Föräldraledighet, limmar per anställd 
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Antalet uttagna timmar med föräldraledighet har minskat med 23 607 timmar till 786 097. Männens andel 
har ökat från 8,6 till 10 procent av den totalt uttagna föräldraledigheten. 

Timmar Vård av barn (VAB), timmar per anställd 
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163 418 timmar har tagits ut för vård av barn (V AB). Det är en ökning med 11 962 timmar eller 7,9 
procent. Männens uttag motsvarar 15 procent av totalt uttagna timmar, en minskning med 0,6 
procentenheter. 
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3.3 Övertid och fyllnadstid 

Övertid i timmar 2017 
Förändring 
årsarbeten 

Totalt jämfört med 
uttryckt i föregående 

Personalgrupp Kvinnor Män årsarbeten år 

Administration 1 146 159 0,8 -0,1 

Vård och omsorg 15 160 3 621 11,0 -0,4 

Rehabilitering och förebyggande arbete 0,0 -0,1 

Socialt och kurativt arbete 421 92 0,3 

Skola och förskola 9 547 4 756 8,4 0,4 

Kultur, turism och frilidsarbete 394 357 0,4 -0,4 

Teknikarbete 2 078 13 958 9,4 1,4 

Kod saknas 

Totalt kommunen 28 745 22 944 30,4 0,9 

Ftllnadstid i timmar 2017 
Förändring 
årsarbeten 

Totalt jämfört med 
uttryckt i föregående 

Personalgrupp Kvinnor Män års arbeten år 

Administration 1 244 24 0,7 0,2 

Vård och omsorg 11 446 3 203 8,6 -6,2

Rehabilitering och förebyggande arbete 21 0,0 

Socialt och kurativt arbete 1 117 128 0,7 -0,1 

Skola och förskola 23 423 2 923 15,5 2,0

Kultur, turism och fritidsarbete 1 408 1 342 1,6 -0,7 

Teknikarbete 3 966 747 2,8 -0,2

Kod saknas 

Totalt kommunen 42 624 8 367 30,0 -4,9 

Över- och fyllnadstid har minskat med drygt 6 700 timmar och utgör 0,5 procent av överenskommen tid. 
Utförda timmar motsvarar 60,4 årsarbeten. 

1 466 personer har inlöst övertid och saknar därför rätt till övertidsersättning. Deras övertid, så kallad TI
tid, registreras normalt inte i kommunens löne-/PA-system utan registreras som flextid. 
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Index 
Utveckling av över- och fyllnadstid 1998-2017 

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Över- och fyllnadstid har minskat med 66 procent jämfört med 1998. 

3.4 Sparade semesterdagar 

Under många år har det byggts upp en semesterskuld då många anställda har innestående sparade 
semesterdagar. Det finns all anledning att stimulera till och ge möjlighet för medarbetaren att ta ut den 
lagstadgade semestern, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv. I slutet av året hade tillsvidareanställda 
med semestertjänst cL.ygt 101 000 sparade semesterdagar. Omräknat i pengar innebär det att Borås Stad 
har en skuld till medarbetarna på 142 649 583 kronor, exklusive PO-pålägg. Utöver detta fanns också en 
löneskuld vid årets slut på d1ygt 49 000 000 kr till medarbetare med tidsbegränsade anställningar. 
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4 Arbetsmiljö 

4.1 Hälsobokslut 

ARBETSMILJÖ 

Hälsobokslutet följer upp åtta nyckeltal inom personalområdet. Inom hälsa handlar det om hälsa, 
långtidsfrisk och frisktal. För sjukfrånvaro obligatoriska sjukfrånvaron och sjukfall. Benämningen 
"obligatorisk" kommer av att alla kommuner tar ut sin sjukfrånvaro på samma sätt. Detta görs för att 
möjliggöra nationella jämförelser. För rehabilitering handlar det om inflöde och återgång i arbete. Även den 
externa personalomsättningen följs upp. Hälsobokslutet är ett sätt att nyansera och lyfta fram olika faktorer 
som påverkar möjligheterna att skapa en god arbetsplats och ett hållbart arbetsliv. 

Sammanställning Nyckeltal Hälsobokslut 

Nyckeltal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Hälsa 34,8 33,1 33,5 30,7 31,5 30,9 
2. Långtidsfrisk 22,5 21,6 20,6 20,1 19,6 19,8 
3, Frisktal 59,6 58,2 57,4 56,0 55,8 56,7 
4. Obligatorisk sjukfrånvaro 5,4 6,1 6,7 7,4 7,5 7,3 
5. Sjukfall 13,6 14,1 13,9 14,7 12,9 13,9 
6. Rehabilitering - inflöde 1,0 1, 1 1,2 1,3 1,0 1,2 
7. Rehabilitering - återgångar 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 
8. Personalomsättning (extern) 9,0 9,2 9,4 10,7 14,0 12,9 

1. Nyckeltal hälsa
Definition: Andel helårsfriska medarbetare, ett organisatoriskt perspektiv 

Verksamhetsmål - Andel helårsfriska medarbetare i procent 
Mål 

Kvinnor Män 
Utfall 

2017 2017 

Andel helårsfriska medarbetare i procent 34 28,0 40,8 30,9 

Uppföljning av friska personer under ett år, nyckeltalet hälsa, ger en indikation på hur organisationen 
fungerar. Det är ett mått som på grnppnivå sätter fokus på organisatoriska faktorer som skapar en god 
arbetsplats med friska medarbetare. 30,9 procent av medarbetarna var helårsfriska under året: 28,0 procent av 
kvinnorna och 40,8 procent av männen. Det är en försämring jämfört med föregående år, men fortfarande 
bättre än för 2015, dock når siffrorna inte upp till fullmäktiges mål på 34 procent. Både kvinnor och män 
visar ett lägre resultat i år, männen något mer än kvinnorna. 
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Hälsa - helårsfriska i procent 2017 per nämnd 

Revisors kollegiet 
l<ommunstyrelsen inkl valnämnden 

Lokalförsörjningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Servicenämnden 
Tekniska nämnden 
Miljö- och konsumentnämnden 

Fritids- och folkhälsonämnden 
l<ulturnämnden 

Förskolenämnden 
Grundskolenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Arbetslivs nämnden 
Vård och äldrenämnden 
Sociala omsorgsnämnden 

Totalt kommunen 

l<vinnor 

100,0 

35,8 

21,4 

39,4 

32,6 

37,8 

35,0 

35,8 

24,2 

19,9 

31,4 

39,4 

37,8 

37,3 

23,9 

27,2 

28,0 

ARBETSMILJÖ 

Män Totalt 

66,7 80,0 

56,5 43,2 

58,3 44,7 

45,2 42,2 

40,6 38,4 

31,7 33,9 

53,8 39,6 

39,5 37,4 

35,6 28,3 

25,6 20,1 

44,1 34,2 

48,7 43,0 

31,8 36,3 

42,9 39,3 

27,8 24,4 

39,6 29,5 

40,8 30,9 

Värdet för nyckeltalet hälsa varierar mellan nämnderna. De högsta värdena finns vid 
Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnärnnden och 
Kommunstyrelsen. De lägsta värdena återfinns i Förskolenämnden, Kulturnämnden, Vård- och 
äldrenämnden och Sociala omsorgsnärnnden. 

Hälsa - helårsfriska i procent 2017 fördelade på personalgrupper 
2017 

Personalgrupp 2016 l<vinnor Män Totalt 

Administration 
Ledningsarbete 62,8 58,6 68,7 61,6 
Handläggararbete 45,5 41,4 48,6 43,8 

Administratörsarbete 31,7 31,7 41,7 32,8 

Vård- och omsorg 
Sjuksköterska 30,4 31,0 26,3 30,5 

Undersköterska, skötare 22,0 20,7 20,9 20,7 
Vårdbiträde, vårdare med flera 19,2 21,5 30,2 23,7 

Personlig assistent 40,5 32,8 52,2 35,8 

övrigt vård omsorgsarbete 50,0 18,2 

Rehabilitering och förebyggande arbete 26,6 21,7 37,5 24,1 

Socialt och kurativt arbete 
Socialsekreterare 33,0 39,9 38,8 39,7 

övrigt socialt och kurativt 29,4 31,9 44,0 35,1 
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Personalgrupp 

Skola och förskola 
Grundskollärare 
Gymnasielärare 
Förskollärare 
Frilidspedagog 
Övrigt lärararbete 
Barnskötare 
Dagbarnvårdare 
Elevassistent 
Övrigt skol-/förskolearbete 

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

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

Kod saknas 

Totalt kommunen 

2016 Kvinnor 

44,4 42,5 
52,2 43,6 
20,3 17,2 

17,6 16,9 

49,3 36,4 
18,5 16,6 

50,0 

23,4 17,9 

21,2 18,8 

19,7 18,2 

25,6 16,9 

42,1 34,3 

33,3 34,8 
47,1 29,6 

39,5 28,6 

26,1 4,5 
28,1 26,4 

26,9 28,5 

100,0 100,0 

31,5 28,0 

ARBETSMILJÖ 

2017 

Män Totalt 

51,9 44,6 

58,6 50,4 

29,3 17,8 

15,6 16,5 

57,1 43,1 

28,6 17,0 

18,7 18,2 

23,1 20,0 

23,1 20,8 

21, 1 17,9 

46,3 39,5 

35,7 35,1 

47,9 42,9 

34,7 34,1 

32,1 29,7 

40,4 28,3 

35,0 29,5 

100,0 100,0 

40,8 30,9 

Bryts nyckeltalet ner på personalgrupper framträder en mer nyanserad bild. Forskning visar att det finns 
systematiska skillnader mellan könen och mellan olika yrkesgrnpper. Kvinnor har generellt sett ett lägre 
hälso tal än män, vanligen med cirka 25 procent, kollektivanställda har ett lägre hälsotal än tjänstemän, även 
där en skillnad på cirka 25 procent. Dessa olikheter följer ohälsans fördelning i samhället i stort och har sin 
grund i hälsans bestämningsfaktorer. Det här är alltså en strukturell skillnad i fråga om hälsa som syns även i 
Borås Stad och som framträder tydligare när nyckeltalet bryts ner på yrkesgrnppsnivå. Det synliggörs ännu 
tydligare när sjukfrånvaro fördelas på respektive yrke. Det här gör att olika nivåer kan anses rimliga för ohlca 
yrkesgrupper. Vissa grupper bör ha/kan förväntas ha en nivå kring 40 procent, medan andra bör ligga på upp 
till 50-60 procent. 
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2. Nyckeltal långtidsfrisk
Definition: Andel medarbetare som är helårsfriska över 2 år. 

Totalt var 1 479 personer långtidsfriska under tvåårsperioden 2016-2017 vilket motsvarar 19,8 procent av 
samtliga anställda. Det innebär en ökning från föregående år med 0,2 procentenheter. Män är mer 
långtidsfriska än kvinnor med 29,8 procent jämfört med 17,0 procent. Men kvinnorna står för årets 
ökning. 
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Genom att följa upp nyckeltalen hälsa och långtidsfrisk läggs fokus på organisatoriska faktorer som skapar 
friska arbetsplatser. Ett perspektiv som enligt forskning visat sig ha stor betydelse för att skapa en 
hälsosam organisation. De båda nyckeltalen visar hur organisationskulturen ser ut med utgångspunkt i 
styrning och ledning, ledarskap och medarbetarskap. Båda måtten är på gruppnivå och mäter helheten. 
Resultaten visar att Borås Stad har en del utmaningar framför sig. 

Hälsa är resultatet av ett komplext samspel mellan olika faktorer och variationer dem emellan, allt utifrån 
arbetsplatsernas olika förutsättningar. Det innebär att arbetsmetoderna för att skapa en frisk arbetsplats 
också behöver vara mångfasetterade, beröra flera nivåer och utgå ifrån olika kompletterande strategier. 
Friskfaktorer är en viktig komponent i hälsoarbetet. Organisationer och företag som arbetar med att stärka 
sina friskfaktorer ser effekter på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Det har visat sig att hälsa är 
smittsamt. När en arbetsgrnpp mår bra och fungerar över tid, börjar även individen må bra. När andelen 
långtidsfriska i ett arbetslag överstiger 30 procent, sker en ökning av kreativiteten i gruppen. 

Det som skiljer friska organisationer från mindre friska förklaras inte av regionala skillnader eller 
ekonomiska resurser. De kommuner och landsting som arbetar med följande faktorer på organisationsnivå 
utmärker sig som friska organisationer: 

Närvarande ledarskap med personlig återkoppling till medarbetarna. 

Fortbildning och kompetensutveckling. 

Möjlighet att framföra ideer och kritik. 

Möjlighet att byta arbetsuppgifter. 

Prioritering av arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Dessa faktorer leder till goda resultat i fråga om medarbetarnas välbefinnande och är påverkbara utan att 
stora resurser tillförs. Nämnderna arbetar på olika sätt för att nå framgång. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden lyfter bland annat fram förvaltningens förebyggande arbete med att identifiera 
och åtgärda organisatoriska faktorer som är stressdrivande för lärare. Under 2017 har även de åtgärder 
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som tagits fram av den så kallade KAL-grnppen (kompetensförsörjning, arbetsvillkor, lönebildning) -
implementerats i verksamheten. Syftet med KAL-gruppens åtgärder är att lärare skall söka sig till Borås 
Stad, att arbetsplatserna skall vara attraktiva och att man skall trivas och ha goda 
arbetsvillkor. Lokalförsörjningsnämnden lyfter fram vikten av att arbeta med den psykosociala 
arbetsmiljön och Samhällsbyggnadsnämnden betonar vikten av medarbetarnas delaktighet i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsträffar för att uppnå en god arbetsmiljö. 
Samhällsbyggnadsnämnden har också arbetat med handlingsplan för en hälsosam organisation vilket gett 
resultat. Fritids- och folkhälsonämndens strategi för en frisk organisation är att arbeta med tre 
fokusområden: uppdraget, hur förvaltningen ska ligga i framkant vad gäller förebyggandearbete och 
hälsoarbete samt fokus på friskfaktorer och om möjligt minska riskfaktorerna såsom dålig sömn, bristande 
ork och relationskonflikter. Tekniska nämnden har sedan 2016 arbetat med värderingar och 
förhållningssätt. Detta arbete kommer att fortsätta framöver och förväntas bidra till en bättre psykosocial 
arbetsmiljö och ökad hälsa för medarbetarna. 

3. Nyckeltal frisktal
Definition: Antal medarbetare inom intervallet 0-5 dagars sjukfrånvaro under 1 år. 

För att avgöra diskussionen kring vad som är en rimlig nivå för sjukfrånvaro i en grupp används begreppet 
den naturliga friskheten. Frånvaro på grund av sjukdom i en genomsnittlig grupp människor ligger 
någonstans mellan två och fyra procent. Omräknat till sjukdagar handlar det om ett spann på mellan O till 5 
sjukdagar på ett år. Borås Stad redovisar den siffran som nyckeltal frisktal. 

Frisktal per åldersintervall 
2016 2017 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

29 år och yngre 51,5 62,6 54,3 50,3 58,5 52,4 

30-50 år 55,7 67,8 58,3 56,5 68,6 59,1 

51 år och äldre 48,9 65,6 53,0 48,0 64,3 52,1 

Totalt kommunen 52,8 65,9 55,8 52,6 65,1 55,5 

Här syns det tydligt att kvinnorna ligger lägre än männen oavsett ålder. Sambandet mellan ålder och ökad 
sjuklighet slår igenom hos kvinnorna medan männen har de högsta siffrorna i åldersinte1vallet 30-50 år och 
de lägsta siffrorna i det yngsta åldersintervallet 29 år och yngre. Familjebildning och ett tyngre ansvar för 
barn och hem anses vara en av orsalcerna till kvinnornas lägre siffror. Arets resultat för hela kommunen 
ligger kvar på i stort sett samma nivå som förra året. För både män och kvinnor är det grnppen 30-50 år som 
visar det bästa resultatet och som ökar i friskhet från i fjol. Både gruppen 29 år och yngre och grnppen 51 år 
och äldre visar ett lägre resultat jämfört med förra året. Gruppen med högst frisktal är män 30-50 år. 

4. Nyckeltal sjuktal
Definition: Enligt obligatorisk sjukfrånvaroredovisning. 

Verksamhetsmål - sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 

Uppnått 
2014 

6,7 

Uppnått 
2015 

7,4 

Uppnått 
2016 

7,5 

Mål 

2017 

7,5 

Kvinnor 

8,2 

2017 

Män Totalt 

4,6 7,3 

Den genomsnittliga sjukfrånvaron bland Sveriges kommuner ligger i år på 6,7 procent, jämfört med 6,9 
procent för 2016. För Borås Stads del har utvecklingen gått från 7,5 procent till 7,3 procent. 
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Den totala sjukfrånvaron har under året legat stabilt mellan 7,4 och 7,5 procent för att under december gå 
ner till 7,3 procent. Det innebär att Kommunfullmäktiges målsättning för 2017 uppnås. Regeringen har 
satt upp 2020 som det år när sjukfrånvaron ska vara nere på en låg och stabil nivå. För att nå dit lyfter 
regeringen fram 5,5 procent som ett medelvärde för kommuner och landsting att sträva efter. En siffra 
som för Borås Stads del motsvarar 2012 års sjukskrivningssiffror. 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 
2016 

Kvinnor Män 

29 år och yngre 6,4 3,6 

30-49 år 7,9 4,9 

50 år och äldre 10,1 6,0 

Totalt kommunen 8,3 5,0 

2017 

Totalt Kvinnor Män Totalt 

5,6 7,6 4,1 6,7 

7,2 7,4 4,5 6,7 

9,0 9,7 5,0 8,4 

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

Totalt sett visar siffrorna en minskning av sjukfrånvaron för både män och kvinnor. Men fördelat över 
åldersintervall så framkommer att det är de äldre åldersintervallen som står för den största minskningen 
följt av åldersgruppen 30-50 år medan intervallet 29 år och yngre har ett sämre resultat för båda könen, där 
gruppen män står för den största ökningen. Även om männens resultat försämrats något i den yngre 
åldersgrnppen så har det skett förbättringar i de båda andra grupperna och totalt sett ligger männen på en 
rimlig nivå för sjukfrånvaro. (Se diskussion under nyckeltal frisktal). Bilden av sjukfrånvaron i Borås Stad 
där de yngre, både män och kvinnor, står för den största ökningen är den samma som Försäkringskassan 
ser i hela landet. 

Total sjukfrånvaro 12er 12ersonalkategori i 12rocent av ordinarie arbetstid 2017 
Förändring 
procent-
enheter 

jämfört med 
Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 2016 

Administration 

Ledningsarbete 3,5 2,5 3,2 0,5 
Handläggararbete 4,4 2,8 3,8 0,1 
Administratörsarbete 6,1 5,1 6,0 -0,9

Vård- och omsorg 
Sjuksköterska 6,8 7,2 6,8 -0,5
Undersköterska, skötare 12,1 9,0 11,7 0,2 
Vårdbiträde, vårdare med flera 11,0 7,1 9,9 0,2 
Personlig assistent 7,7 3,6 6,7 1,7
övrigt vård- och omsorgsarbete 19,5 1, 1 12,7 0,7

Rehabilitering och förebyggande arbete 8,8 4,3 8,2 1,3

Socialt och kurativt arbete 
Socialsekreterare 6,6 5,9 6,5 0,1 
Övrigt socialt och kurativt 7,0 2,8 5,8 0,7 

Skola och förskola 
Grundskollärare 4,0 3,0 3,8 -0,3
Gymnasielärare 3,5 1,7 2,7 
Förskollärare 8,7 4,7 8,4 -0,4
Fritidspedagog 7,0 5,3 6,4 0,7 
övrigt lärararbete 5,0 1,8 4,0 -0,9
Barnskötare 9,8 10,9 9,9 0,5 
Dagbarnvårdare 22,8 22,8 -10,4
Elevassistent 10,1 4,6 7,9 -1,5 
övrigt skol-/förskolearbete 9,0 3,0 7,3 3,0
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Personalgrupp 

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

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

Kod saknas 

Totalt kommunen 

Kvinnor Män 

13,2 8,2 

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

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

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

0,4 1,2 

8,2 4,6 

ARBETSMILJÖ 

Förändring 
procent-
enheter 

jämfört med 
Totalt 2016 

10,4 1,6 

7,8 -0,3 

3,4 -0,5 

7,1 -2,6 
2,7 -1,4
4,4 -2,3
6,3 -1,7 
8,1 -0,6 

7,4 -0,4 

0,8 0,6 

7,3 -0,2

Sjukfrånvaron har ökat i några personalgrupper men det är också tydligt att den minskar i fler 
yrkesgrupper. Sjukfrånvaron i flera yrkesgrupper inom skola och förskola tillsammans med flera yrken 
inom teknikområdet har fått minskad sjukfrånvaro, där gruppen tekniska handläggare som står för den 
allra största minskningen med 2,6 procentenheter. Även för yrkesgrupper inom vård och omsorg har det 
skett en positiv utveckling: sjuksköterskornas sjukfrånvaro fortsätter minska och ökningstakten för både 
vårdbiträden och undersköterskors sjukfrånvaro saktat ned. Personliga assistenter och fritidsledare är de 
grupper vars sjukfrånvaro ökat mest med 1,7 respektive 1,6 procentenheter. Skillnaderna i sjukfrånvaro 
mellan olika verksamheter och yrken borde kunna härledas till arbetsplatsens karaktäristika i olika 
avseenden. Men enligt SKL:s rapport Sj11kfrå11varo i ko11m11mer och landsting. Vad ai·probleJJJet? från 2017 är det 
tydligaste mönstret att den totala nivån på sjukfrånvaron inom ett verksarnhetsområde samvarierar med 
andelen kvinnor i yrket. Där ser man även att män i kvinnodominerade verksamheter har en relativt sett 
högre frånvaro. Ett annat viktigt mönster som rapporten lyfter fram är att verksamheter med relativt låg 
utbildningsnivå tenderar att ha en högre sjukfrånvaro. Att det finns ett samband mellan högre utbildning, 
bättre hälsa och lägre sjukskrivningsnivåer är inget unikt för den svenska arbetsmarknaden utan stämmer 
in på flera länder som har ett liknande socialförsäkringssystem. Däremot kan det utgöra en delförklaring 
till varför vissa yrkesgrupper med generellt sett lägre utbildningsnivåer sticker ut i kommunernas statistik. 
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6,0 

4,0 

2,0 

0,0 

% Utveckling av sjukfrånvaro per sjukperiod 2005-2017 

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

-Dag 1-14 -Dag 15-60 -> 60 dagar

Den viktigaste faktorn bakom 2017 års goda resultat återfinns i minskad långtidssjukfrånvaro över 60 
dagar. Där har det skett en betydande sänkning. Intervallet 15-60 dagar minskar också något men ligger 
fortsatt relativt konstant. Däremot ökar inflödet i den korta sjukskrivningen 1-14 dagar fortfarande något. 
En bild som vi delar med flera större kommuner. 

31 



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2017 

Sjukfrånvaro per nämnd i procent av ordinarie arbetstid 
Nämnder 

Revisorskollegiei 
Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 

Lokalförsörjningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Servicenämnden 
Tekniska nämnden 
Miljö- och konsumentnämnden 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Kulturnämnden 

Förskolenämnden 
Grundskolenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Arbetslivsnämnden 
Vård- och äldrenämnden 
Sociala omsorgsnämnden 

Totalt 

Kvinnor 

5,0 

12, 1 
8,9 
5,6 
5,4 
6,1 

7,7 
7,3 

8,6 
7,2 
4,5 

6,5 
4,8 

10,9 
8,8 

8,2 

Sjukfrånvaro bolag i procent av ordinarie arbetstid 
Bolag 

Borås Energi och Miljö AB 

Borås Elnät AB 
AB Bostäder i Borås 

Borås Djurpark AB 

Män 

0,3 
2,6 

1,2 
2,8 
4,2 
8,1 
3,0 

5,7 
1,6 

8,1 
4,1 
2,5 

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

4,6 

ARBETSMILJÖ 

Totalt 

0,2 
4,2 

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

6,8 
5,3 

8,6 
6,5 
3,8 

6,4 
4,0 

10,6 
8,4 

7,3 

Totalt 

4,7 
2,8 

5,5 
8,1 

På grund av omorganisationen saknas det jämförelsetal med sjukfrånvaron från 2016 på nämndsnivå. De 
nya nämnderna har inga siffror att jämföra med och övriga nämnders organisationer har också ändrats så 
att en jämförelse inte är möjlig. 
Tekniska nämnden lyfter fram förändringen av andelen medarbetare med anställningar inom 
arbetsmarknadsåtgärder som en bakomliggande orsak till förvaltningens ökade siffror för sjukfrånvaron. 
Det är en grupp, med högre sjukskrivningstal, som har ökat i antal under senare år. För att möta detta 
bedriver Tekniska förvaltningen ett aktivt arbete med att tidigt identifiera behov av rehabiliterande 
insatser. Servicekontoret lyfter fram att en anledning till att deras sjukfrånvaro minskat är ett aktivt arbete 
med att få medarbetare tillbaka i arbete åtminstone partiellt, så fort det går med hänsyn till deras diagnos. 
Samhällsbyggnadsnämnden är inne på samma linje och har sett positiva förändringar vid partiella 
sjukskrivningar vilka bidragit till minskad sjukfrånvaro. 

Arbetslivsnämnden lyfter fram förvaltningens strnkturerade arbete med handlingsplaner inom det 
systematiska arbetsmiljöarbetet som en framgångsfaktor. Nämnden ser också att siffrorna delvis 
förbättrats genom att verksamheter för personer med psykiska och fysiska funktionsvariationer flyttat till 
Sociala omsorgsförvaltningen efter omorganisationen, och att man inte längre har evakueringsboenden 
som under 2015 och 2016. Detta är verksamheter som av förklarliga skäl särskiljer sig i 
sjukfrånvarostatistiken. 

Vård- och äldrenämnden har under 2017 tagit fram en förvaltningsspecifik policy gällande 
arbetslivsinriktad rehabilitering där nämnden lyfter fram vikten av tidiga insatser. Genom att implementera 
policyn, och genom att utbilda nämndens chefer och säkerställa att alla chefer inom nämndens område 
aktivt arbetar i enlighet med rehabiliteringspolicyn förväntar man sig att på sikt sänka förvaltningens 
sjukfrånvaro. Nämnden arbetar även med att implementera AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmi/jö, 
för att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grnnd av organisatoriska och sociala 
förhållanden i arbetsmiljön. Vilket kan komma att påverka sjukfrånvaron positivt. 

32 



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2017 ARBETSMILJÖ 

Sociala omsorgsnämnden har under 2017 bland annat utbildat chefer inom hälsofrämjande ledarskap och 
tagit fram en handlingsplan för god arbetsmiljö med fokus på friskfaktorer. Parallellt med att 
handlingsplanen implementeras under 2018 fortsätter arbetet med att öka kunskap och medvetenhet kring 
hur man som chef och ledare kan bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. Ett viktigt fokus i det är att ge 
stöd till chefer i arbetet med att förebygga sjukskrivningar på grnnd av arbetsrelaterad ohälsa och hög 
personalomsättning. 

Bakgrnnden till ökad sjukfrånvaro är ofta komplex och inget som förändras över en natt och det kommer 
att ta tid att ta sig tillbaka till riniliga nivåer. Att Borås Stad bröt trenden under 2016 och har påbörjat 
rörelsen neråt under 2017 är väldigt positivt. 

% 

8,5 

8 

7,5 

7 

6,5 

6 

5,5 

5 

4,5 

4 

- I
'l

Sjukfrånvaro i andra kommuner 

�I 
f 

'I -, 
7 

I 

�

rl 

�
■ 2014

D 2015 

;7 2016 

■ 2017

Sjukfallsökningen ser ut ha avstannat och för några kommuner har talen till och med vänt nedåt. 
Diagrammet visar att det för Borås stad, som för flera andra kommuner, börjar skönjas en minskning av 
sjukfrånvaron. Det gäller för både kommunerna i Borås absoluta närhet runt om i Sjuhärad och för några 
kommuner i samma storleksordning som Borås. 

Sjukfrånvaro för heltids- och deltidsanställda i procent av ordinarie arbetstid 

Heltid 
Deltid 

Kvinnor 

8,7 
10, 1 

2016 2017 

Män 

5,4 
5,6 

Totalt 

8,0 
9,1 

Kvinnor 

8,4 
6,5 

Män 

4,9 
3,1 

Totalt 

7,5 
5,3 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid skiljer sig åt mellan heltids- och deltidsanställda. Arets siffror 
visar på en markant sänkning för deltidsanställda. Under 2016 stod deltidsanställda män för den största 
sjukfrånvaroökningen. I år är det istället deltidsanställda mäns hälsa som ökar mest och som tillsammans 
med deltidsanställda kvinnor står för den största sänkningen. Totalt har gruppen deltidsanställdas 
sjukfrånvaro nästan halverats. 
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Sjukfrånvaro över 60 dagar i procent av total sjukfrånvarotid 
2012 2013 2014 

Kvinnor 51,0 55,4 65,7 
Män 44,0 44,2 54,2 

Totalt kommunen 49,8 53,6 64,1 

ARBETSMILJÖ 

2015 2016 2017 

62,6 62,2 58,5 
50,3 49,8 43,5 

60,7 60,2 56,1 

Ivlinskningen av de långa sjukskrivningarna fortsätter och Borås stad närmar sig nivåerna runt 2013 när 
sjukfallsutvecklingen tog fart. En delfaktor är ett aktivt arbete för att behålla medarbetare i deltidsarbete 
under sjukskrivningsperioden, vilket visat sig ge ett gott resultat. Detta är även något som lyfts fram vid 
möten med Försäkringskassan i Borås som en viktig insats för att komma tillrätta med långa 
sjukskrivningar. I rapport Uppfo"!Jning av sjlllefrånvarons 11tveckli11g 2017 visar Försäkringskassan att det finns 
samband mellan nivån i inflödet i sjukfall och sjukskrivningens längd: ett högt inflöde genererar fler 
sjukskrivningsdagar medan ett lägre inflöde genererar färre sjukskrivningsdagar. Så det finns mycket att 
hämta genom att sänka inflödet i sjukskrivning även för de pågående sjukfallen. 

Antal sjukfall över 60 dagar per personalgrupp 2017 

Personalgrupp 

Administration 

Ledningsarbete 

Handläggararbete 

Administratörsarbete 

Vård- och omsorg 

Sjuksköterska 

Undersköterska, skötare 

Vårdbiträde, vårdare m.fl. 

Personlig assistent 

Övrigt vård- och omsorgsarbete 

Rehabilitering och förebyggande arbete 

Socialt och kurativt arbete 

Socialsekreterare 

Övrigt socialt och kurativt arbete 

Skola och förskola 

Grundskollärare 

Gymnasielärare 

Förskollärare 

Fritidspedagog 

Övrigt lärararbete 

Barnskötare 

Dagbarnvårdare 

Elevassistent 

övrigt skol- och förskolearbete 

34 

Kvinnor 

29 

29 

33 

33 

370 

72 

21 

2 

10 

36 

12 

57 

26 

147 

7 

22 

65 

31 

10 

Män 

9 

9 

4 

5 

30 

17 

2 

4 

2 

8 

2 

2 

3 

3 

Dagar 
per 

Totalt anställd 

38 7,7 

38 7,5 

37 13,9 

38 16,2 

400 27,5 

89 21, 1 

21 19,3 

2 25,1 

12 21,8 

40 13,4 

14 12,2 

65 6,2 

28 5,3 

149 14,0 

8 4.7 

23 9,0 

68 19,0 

1 131,0 

34 16,8 

10 17,1 
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Personalgrupp 

Kultur, turism och fritid 

Fritidsledare 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 

Övrig kultur, turism och fritid 

Teknik 

Teknisk handläggare 

Ingenjörer 

Tekniker 

Hantverkararbete m.m. 

Köks- och måltidsarbete 
Städ, tvätt och renhållningsarbete 

Kod saknas 

Totalt kommunen 

5. Nyckeltal sjukfall

Kvinnor 

10 

12 

6 

7 

2 

0 

3 

50 

39 

1 142 

Män 

6 

1 

3 

4 

29 

7 

6 

159 

ARBETSMILJÖ 

Dagar 
per 

Totalt anställd 

16 23,4 

13 23,7 

7 7,7 

7 17,6 

5 4,9 

4 7,1 

32 8,8 

57 18,6 

45 20,7 

1 301 16,6 

Definition: Antal påbörjade sjukfall under året/arbetade timmar. Talet multipliceras med 10 000 för att bli ett mer 
lätthanterligt nyckeltal. 

Sjukfallsfrekvens - inflödet i sjukfrånvaro 
2012 2013 

Kvinnor 14,9 15,4 
Män 9,3 10, 1 

Totalt 13,6 14, 1 

2014 

15,3 
9,8 

13,9 

2015 2016 2017 

16,1 13,9 15, 1 
10,6 9,8 10,4 

14,7 12,9 13,9 

Nyckeltalet sjukfall beskriver inflödet i sjukfrånvaron. Det finns svagheter med att använda sjuktalet för att 
beskriva hälsokonsekvenser i en verksamhet. Det är ofta komplexa orsaker som ligger bakom en 
sjukskrivning: privatliv och arbetsliv samspelar och kopplingen mellan arbetsrelaterad ohälsa, sjukfrånvaro 
och den aktuella arbetsmiljön är svårtolkad. Försämringar av arbetsmiljön på en arbetsplats slår vanligen 
igenom i sjukstatistiken först efter ett par år. Det innebär att en arbetsplats där arbetsmiljön försämras 
ändå kan ha rimliga sjuktal under en lång tid. För arbetsgivarens del är det viktigt att agera tidigt. Ett 
rehabiliteringsärende tenderar att blir alltmer komplicerat ju längre tid det går innan åtgärder sätts in. Detta 
gäller oavsett om orsakerna bakom sjukskrivningen är arbetsrelaterade eller inte. Ett tidigt agerande 
förhindrar en längre sjukskrivning, minskar efterföljande rehabiliteringsarbete och minimerar 
konsekvenser som frånvaron får för individen, arbetsgrnppen och verksamheten. 

Kombination av sjuktal och sjukfall för att synliggöra förändring 
För att synliggöra förändringar och skillnader mellan sjuktal och inflödet i sjukfrånvaro kombineras 
nyckeltalen sjuktal och sjukfall i en matris. Det ger en möjlighet att utläsa om det är lång- eller 
korttidssjukfrånvaro som ligger bakom siffrorna. Vid långtidssjukskrivning, om orsaken är arbetsrelaterad, 
är det oftast en arbetsmiljö en bit bakåt i tiden som påverkar siffrorna. Om det istället är många nya 
sjukfall så tyder det på ökade korttidssjukskrivningar och att hälsoläget försämrats relativt nyligen. 

De siffror som används som indelningsgrund i matrisen är från 2012, då det året bättre motsvarar ett 
normalläge för sjukfrånvaron än årets siffror. Nyckelvärdet på 5,4 för sjukfrånvaron är då och 13,6 för 
sjukfallsfrekvensen. Det året motsvarar även bättre regeringens målsättning för kommuner och landsting 
på 5,5 procents sjukfrånvaro. Det är viktigt att vara observant på i vilken riktning förflyttning sker mellan 
rutorna A - D för att kunna sätta rätt mål och göra rätt insatser. Bokstaven A står för ohälsa och bok
staven D för hälsa. Olika strategier läggs efter var personalgrupper befinner sig. Arbetet bedrivs på tre 
nivåer: främja hälsa, förebygga hälsa samt rehabilitera ohälsa. 
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Placering av yrkesgrupper inom matrisen i procent uppdelad på kön 
Kvinnor Män 

2016 2017 2016 2017 

A 46,4 46,4 25,0 7,1 

B 32,1 28,5 17,8 17,8 

C 0,0 0,0 3,6 14,2 

D 21,4 25,0 53,6 60,7 

Höga sjuktal och många sjukfall (A) 
Placeras yrket i den här mtan 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. 

Höga sjuktal och få sjukfall (B) 
Placeras yrket i mta B innebär det att det främst är långtidssjukskrivningar som ligger till gmnd för 
sjuktalet. Orsakerna finns troligtvis inte i den nuvarande arbetsmiljön, och det är därför viktigt att se till 
yrkets historik samt att se över rehabiliteringsrutinerna. 

Lågt sjuktal och många sjukfall (C) 
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 som är nödvändiga att se över. Än så länge är det främst korttidssjukskrivning som 
ligger bakom siffrorna. 

Låga sjuktal och få sjukfall (D) 
För de yrken som hamnar i den här tutan är hälsoläget troligtvis gott, men det kan vara bra att vara obser
vant på viss sjuknärvaro. Önskescenariot är givetvis att flertalet yrkesgmpper placerar sig här. 

Yrkesqruooer Kvinnor 

Många sjukfall (många sjuka personer) Få sjukfall (få sjuka personer) 
(> 13,6) (< 13,6) 

Barnskötare Administratörsarbete 
Bibliotekarie, biblioteksassistent Köks- och måltidsarbete 
Elevassistent Personlig assistent 
Fritidsledare Rehab och förebyggande arbete 
Fritidspedagog Sjuksköterska 

Högt sjuktal Förskollärare Städ, tvätt och förråd 
(många sjukdagar) Hantverkararbete m m Teknisk handläggare 

( > 5,4) Socialsekreterare Övrigt socialt och kurativt arbete 
Undersköterska, skötare 
Vårdbiträde 
Övrigt fritid, kultur och turism 
Övrigt skol- och förskolearbete 
Övrigt vård- och omsorgsarbete 

A B 

C D 

Grundskollärare 
Gymnasielärare 

Lågt sjuktal Handläggararbete 
(få sjukdagar) Ingenjörer 

(< 5,4) Ledningsarbete 
Tekniker 
Övrigt lärararbete 
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Yk r esgruooer M" an

Många sjukfall (många sjuka personer) Få sjukfall (få sjuka personer) 
(> 13,6) (< 13,6) 

Fritidsledare Barnskötare 
Undersköterska Hantverkararbete 

Högt sjuktal Sjuksköterska 
(många sjukdagar) Socialsekreterare 

( >  5,4) Vårdbiträde 

A B 

C D 

Bibliotekarie/Biblioteksassistent Administratörsarbete 
Elevassistent Grundskollärare 
Fritidspedagog Gymnasielärare 
Förskollärare Handläggararbete 

Ingenjörer 
Lågt sjuktal Köks- och måltidsarbete 

(få sjukdagar) Ledningsarbete 
(< 5,4) Personlig assistent 

Rehab och förebyggande arbete 
Städ, tvätt och förråd 
Tekniker 
Teknisk handläggare 
Övrigt fritid, kultur och turism 
övrigt lärararbete 
Övrigt skol- och förskolearbete 
Övrigt socialt och kurativt arbete 
Övrigt vård och omsorgsarbete 

Analys av matris sjuktal/ sjukfall 
Den negativa trenden i sjukfallsutvecklingen från hösten 2013 bromsade in under 2016 och i år har en 
sänkning mot normala nivåer påbörjats. Det tydliga mönstret, i Borås liksom i övriga riket, är att 
sjukfrånvaron är högst inom yrken där arbetsdagen bestäms utifrån någon annans behov och där det ställs 
höga emotionella krav. I media omnämns dessa ofta som "kontaktyrken". Inom dessa yrken är det främst 
kvinnor som arbetar, därför drabbar också ohälsan kvinnorna i större utsträckning än männen. Men 
matrisen visar att även män inom dessa yrken har hög sjukfrånvaro. 

Det är ofta komplexa orsakssamband som ligger bakom sjukfrånvaron. Matrisen visar på några möjliga 
förklaringar som blir synliga när man kombinerar de två nyckeltalen "sjuktal" och "sjukfall" för sjukfrån
varon. Avsikten med matrisen är att ge en signal till fortsatt verksamhetsutveckling. Matrisen ger en bild av 
hälsoläget i organisationen; hälsa eller ohälsa, korttidssjukskrivning eller långtidssjukskrivning, vilket i sin 
tur ger möjlighet för en mer långsiktig planering. 

Det är samma yrkesgrupper bland kvinnorna som bland männen som finns i ruta D och uppvisar en god 
hälsa. Men för männens del finns det utöver dessa grupper som är gemensamma fler yrkesgrupper 
representerade i ruta D. För männens del är samtliga yrkesgrnpper med hög ohälsa så kallade kontaktyrken 
med undantag för hantverksarbete. För kvinnornas del är det också kontakt.yrken som synliggörs i ruta A 
men för deras del tillkommer även fler yrkesgrupper. 

Vad gäller kvinnorna hamnar nästan hälften av yrkesgrupperna i ruta A, vilket står för ohälsa medan det är 
det omvända för männen där nästan hälften av yrkesgrnpperna är i rnta D, vilket istället signalerar ett gott 
hälsoläge. För kvinnornas del är det tre yrkesgrupper som gör en förbättring från rutan A till rnta B, vilket 
indikerar ett gott arbete med att få långtidssjukskrivning och rehabilitering. Tyvärr är det också tre 
yrkesgrnpper vars placering försämrats från ruta B till tuta A. Det indikerar både ett högt inflöde i 
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korttidssjukskrivning och en hög andel långtidssjukskrivningar. För kvinnornas del är det yrkesgrupperna 
rehab och förebyggande arbete, teknisk handläggare och övrigt socialt och kurativt arbete som förflyttats 
till ruta B och socialsekreterare, övrigt fritid, kultur och turism och övrigt skol- och förskolearbete som nu 
finns i ruta A. 

För männens del visar barnskötare och vårdbiträde en positiv utveckling med minskning av 
långtidssjukskrivning och rehabilitering och har förflyttats från ruta A till ruta B. Yrkena elevassistenter, 
fritidspedagoger och förskollärare visar istället en minskning i korttidsfrånvaro och förflyttats från ruta A 
till ruta C. Yrkesgrupperna rehab och förebyggande arbete förflyttas från ruta C till tuta D och städ, tvätt 
och förråd tillsammans med tekniker har minskat sin långtidssjukskrivning och förflyttas från ruta B till D. 
Den enda yrkesgruppen för männen som har sämre resultat i år är bibliotekarie/biblioteksassistent som 
uppvisar fler längre sjukskrivningar och går från tuta D till ruta C. 

Liksom föregående år så visar matrisen att hälsoläget är bra, oavsett kön, för stadens personal inom 
yrkesgmpperna ledningsarbete, handläggararbete, grundskollärare, gymnasielärare och ingenjörer. Några 
yrken som utmärker sig utifrån könsaspekten är övrigt fritid, kultur och turism, övrigt vård och 
omsorgsarbete, övrigt skol- och förskolearbete där kvinnorna finns i ruta A, som innebär både högt sjuktal 
och ett högt inflöde i sjukskrivning, medan männen i de här yrkesgrupperna istället finns i ruta D som 
motsvarar ett gott hälsoläge. 

Här finns behov av en analys utifrån ett hälsoperspektiv och ett genusperspektiv. IFAU, Institutet för 
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, konstaterar att kvinnors sjukfrånvaro är högre än 
mäns i alla länder där kvinnor har ett högre arbetskraftsdeltagande. IFAU anser att familjeansvaret är 
avgörande för kvinnors sjukskrivningar och att det är efter det första barnet som sjukfrånvaron börjar 
skilja sig åt mellan män och kvinnor. En av orsakerna till det kan vara att kvinnors större familjeansvar 
leder till sämre förankring i arbetslivet, vilket i sin tur sänker tröskeln för sjukskrivning. 

Forskning visar att män inom kvinnodominerade yrken har ett sjukskrivningsmönster som liknar 
kvinnornas, vilket årets statistik ser ut att befästa. Den visar också att staden har utmaningar som måste 
ses utifrån ett genusperspektiv. Samma yrkesgrupper visar helt olika hälsolägen när de presenteras 
uppdelade efter kön. Det är rimligt att ställa frågan om män och kvinnor med samma yrkestitel också ges 
samma uppdrag och arbetsuppgifter. Arbetsmiljöverket har i en rad rapporter visat att det fortfarande 
finns stora könsskillnader på arbetsmarknaden. Frågan för Borås Stad är att analysera hur det förhåller sig 
på stadens arbetsplatser. Finns det skillnader i de uppdrag som män respektive kvinnor har? Finns det 
hjälpmedel som är anpassade till alla? Bemöts kvinnor och män på samma sätt? Erbjuds män och kvinnor 
lika villkor på arbetsplatserna? Erbjuds lika villlcor för chefskap inom traditionellt mansdominerade 
verksamheter som inom de traditionellt kvinnodominerade verksamheterna. 

Borås behöver, som Sverige i övrigt, bli bättre på att arbeta främjande och förebyggande med arbetsmiljön 
inom traditionellt kvinnliga yrken och framförallt lyfta blicken och se arbetsmiljöfrågorna och den negativa 
sjukfallsutvecklingen ur ett organisatoriskt perspektiv och ett samhällsperspektiv. IFAU slår fast att 
kvinnor är borta från arbetet längre och är inlagda på sjukhus längre än män vid samma diagnos. 
Slutsatsen utifrån det är att det inte bara är den enskildes ohälsa eller upplevda hälsa som avgör. Det är 
även en fråga om inställning till sjukskrivning från såväl individen som från 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 sjul<vården. Oavsett vilka förklaringar som finns till kvinnors 
högre sjukfrånvaro är det viktigt att det 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 henne är det inte könet som skapar 
ojämställdheten utan det är själva organiseringen av arbetet som gör det. Det som idag benämns som 
kvinnors arbetsmiljö är i själva verket en konsekvens av hur arbetsmarknaden är könssegregerad och att 
det finns systematiska skillnader mellan mans- och kvinnodominerade verksamheter. Men Annika 
Härenstam understryker att arbetsmiljön inte är utformad efter vare sig yrke eller kön och att lösningen 
inte är att enbart analysera utifrån dessa två kategorier. Förändringar som sker inom en verksamhet/ sektor 
påverkar framförallt det kön som är överrepresenterat inom verksamheten/ sektorn. 

38 



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2017 ARBETSMILJÖ 

6. Nyckeltal rehabilitering - inflöde
Definition: Antal sjukfall som påbörjar dag 29/ totalt arbetad tid. Talet multipliceras med 10 000 för att bli ett mer
lätthanterligt nyckeltal.

Rehabiliteringsbehov efter 28e dagen 
Antal Nyckeltal 1

J 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 
Inflöde 2017 1 570 214 1 811 1,4 0,6 1,2 

Inflöde 2016 1 519 237 1 756 1, 1 0,5 1,0 
Inflöde 2015 1 562 246 1 808 1,5 0,7 1,3 
Inflöde 2014 1 148 527 1 675 1, 1 1,5 1,2 

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

Nyckeltalet beskriver rehabiliteringsbehovet när sjukskrivning pågått längre än 28 dagar. Vid denna gräns 
kan antas att de allra flesta har ett rehabiliteringsbehov som är omfattande sett ur både ett hälsomässigt 
perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Enligt Borås Stads rehabiliteringsrntiner ska en 
rehabiliteringsutredning inledas när ett sjukfall pågått längre än 28 dagar, eller om en individ har fler än sex 
frånvarotillfällen på grund av egen sjukdom de senaste 12 månaderna eller om en medarbetare själv anser 
att det finns ett behov av en rehabiliteringsutredning. 

Av alla sjukfall avslutas metparten, 90 procent, utan någon rehabiliteringsinsats inom 14 dagar. Ytterligare 
3 procent är avslutade inom 28 dagar och efter 60 dagar är 95 procent tillbaka i arbete. Endast 5 procent 
av sjukfallen, en procentenhet bättre än för 2016, blir kvar i långtidssjukskrivning som kräver längre tid för 
rehabilitering och återhämtning för att återgång i arbete ska vara möjlig. 

7. Nyckeltal rehabilitering - återgångar
Antal avslutade rehabiliteringsärenden/påbörjade rehabiliteringsärenden enligt förvaltningarnas inrapporterade uppgifter.

Antal Nyckeltal 
Atergångar Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

2017 101 39 140 0.5 0,7 0,5 

2016 306 45 351 0,6 0,8 0,7 
2015 442 82 524 0,6 0,9 0,6 
2014 369 80 449 0,6 0,7 0,7 
2013 315 65 402 0,8 0,7 0,8 

Nyckeltalet visar återgångar i arbete efter påbörjade rehabiliteringsutredningar. Siffrorna är hämtade från 
förvaltningarnas rapportering om påbörjade och avslutade rehabiliteringsärenden under året. Samtliga 
nämnders siffror har hämtats från förvaltningarnas inrapportering i Stratsys. 

Siffrorna visar att antalet avslutade rehabiliteringsärenden är färre än tidigare år. Både kvinnor och män 
minskar men förändringen är störst bland kvinnorna, vilket också syns på det totala resultatet. En del av 
förklaringen kan finnas i själva sjukskrivningsorsaken. Sjukskrivning i psykiatriska diagnoser står för den 
största ökningen av sjulcskrivningarna och är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige sedan 2014. 
Det är inom de kvinnodominerade verksamheterna som den psykiska ohälsan är störst. Utöver att 
diagnosgrnppen utgör en så stor del av de startade sjukfallen, står den också för de längsta 
sjukskrivningstiderna och har lägst grad av återgång i arbete enligt en rapport från Försäkringskassan. Det 
tar alltså längre tid att komma tillbaka till jobbet för den som varit sjukskriven för psykisk ohälsa, jämfört 
med genomsnittet av alla diagnoser. 

Forskning visar att män generellt får tidigare specialistremisser och stöd av arbetsgivaren än kvinnor, något 
som ses som en nationell utmaning. Det förs även en diskussion om att män rehabiliteras utifrån arbete 
medan kvinnor rehabiliteras utifrån sin sociala situation. Här har Borås Stad en utmaning dels att analysera 
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om det görs skillnad i rehabilitering mellan män och kvinnor, dels om det finns skillnader i återgångar för 
olika yrken och kön. För att kunna göra bättre analyser är det nödvändigt att samtliga nämnder 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. 

Vad har hänt med de personer som avslutat en rehabilitering under året? 
Under 2017 kom 28 procent tillbaka från rehabilitering till samma sysselsättningsgrad som innan 
sjukskrivningen, 8 procent fick annat externt arbete och 6 procent slutade. Varaktig sjukersättning bevil
jades för 6 procent. Flera förvaltningar har också lyckats få tillbaka medarbetare i arbete genom partiell 
sjukskrivning. 

Inflödet i rehabiliteringsåtgärder följer könsfördelningen i Borås Stad. Av inrapporterade 
rehabiliteringsärenden står kvinnorna för 79 procent och männen för 21 procent. Sett till avslutade 
rehabiliteringar så leder flertalet till återgång i arbetet internt för både män och kvinnor. För både män och 
kvinnor går 8 procent till anställning hos annan arbetsgivare. Vid avslut utan nytt jobb är siffran för 
kvinnorna 6 procent och för männen 8 procent. Skillnaden mellan könen, när det kommer till varaktig 
sjukersättning på heltid har minskat, år 2017 var det 6 procent för kvinnorna och 5 procent för männen. 

Externa kostnader för rehabilitering i miljoner kronor 

Rehabiliteringsåtgärder 
(Arbetsutredningar i samband med rehabilitering och arbetsanpassad 
utrustnin 

8. Nyckeltal Personalomsättning
Definition: Redovisas som extern personalomsättning 

2014 

1,0 

2015 2016 2017 

1,0 0,7 1,3 

Personalomsättningen har minskat från 14 procent 2016 till 12,9 procent 2017. Männens 
personalomsättning minskade från 13,9 till 12 procent och kvinnornas från 14 till 13,1 procent. Se sidan 8. 

Ekonomiska aspekter av hälsa och ohälsa 
Att de anställdas hälsa påverkar kommunens resultat är en självklar utgångspunkt i hälsobokslutet. 
Kommunen betalar för den som är frånvarande utan att få någon motprestation. I de kostnader som be
lastar arbetsgivaren ingår sjuldön, arbetsgivaravgifter och semesterersättning. Frånvaro ger även 
produktions- och kvalitetsbortfall och ökade kostnader för att täcka lönen för en vikarie. Detta ger ett 
perspektiv på hur hög frånvarokostnaden kan vara i en organisation. 

Ur ekonomisk synpunkt är den lösning som väljs för att ersätta den som är frånvarande intressant. Den 
totala sjuk.frånvaron kan delas in i lågkostnads- respektive högkostnadsfrånvaro. Lågkostnadsfrånvaro är 
den tid när den frånvarande ersatts av en vikarie och denna har uppnått normal produktivitet. All annan 
frånvaro räknas som högkostnads frånvaro. Det kan bero på att ingen åtgärd vidtagits, alternativt att man 
satt in en vikarie som inte är fullt produktiv. Kostnaderna för frånvaron kan reduceras genom att antalet 
frånvarodagar minskar men också genom förändring från högkostnadsfrånvaro till lågkostnadsfrånvaro. 
Kostnaderna kan också minska genom att organisationen lär sig hantera frånvaron på ett effektivare sätt 
och därmed får ner kostnaden per sjukfrånvarodag. Schablonkostnaden för en sjukfrånvarodag ligger på 
10 procent av månadslönen och schablonkostnad för ett längre sjukfall på 6 månader ligger på 100 000 kr. 
Dessa siffror är hämtade från Boken OJ/1 personalekono1J1i (Catasus, Högberg, J ohren, 2012) 

Sjuklön 
Sjuklönekostnaderna ökade med 4,9 procent eller drygt 4,3 miljoner kronor under 2017 och stannade på 
totalt 94,3 miljoner kronor. Detta är kostnaden Borås Stad bär i sjuklön för de två första veckornas 
sjukskrivning och den summa som synliggörs i utbetalning av sjuldön är endast en del av de kostnader 
som arbetsgivaren har vid en sjukskrivning. Vid längre sjukskrivningar har arbetsgivaren inga kostnader 
för sjuklön men istället andra indirekta kostnader såsom till exempel rehabilitering, rekrytering och 
introduktion av vikarier. 
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Större delen av årets ökade kostnader för sjuklön är en följd av den årliga uppräkningen av lönekostnader. 
Medianlönen ökade med 1 174 kronor jämfört med 2016, vilket motsvarar en ökning med 4,4 procent. 
Det förklarar varför sjuldönekostnaderna ökar trots att Borås Stad sänker den totala sjukfrånvaron från 7,5 
procent till 7,3 procent. Omrälmat enligt medianlönen på 27 600 kr motsvarar sjuklönekostnaderna 284 
årslöner. 

4.2 Hälsofrämjande insatser 

Det hälsoinriktade arbetet i kommunen är en viktig strategisk fråga. Det handlar om att få friska medar
betare genom att främja hälsa, förebygga ohälsa och få tillbaka sjukskrivna i arbete. En ökad satsning från 
arbetsgivarens sida på hälsofrämjande och förebyggande insatser i kombination med tidiga rehabiliter
ingsinsatser får positiva effekter för personalen vilket också avspeglar sig i hela organisationen. Det 
handlar om att tänka långsiktigt och framåtriktat. Respektive förvaltning arbetar med riktade insatser 
utifrån sin behovsbild och från centralt håll drivs större och övergripande insatser/projekt i syfte att öka 
hälsan och minska sjukfrånvaron. 

Psykosocial arbetsmiljöscreening 
Under hösten 2015 togs ett koncept för en psykosocial arbetsmiljöscreening fram i samarbete med 
företagshälsovården. Syftet var att kunna erbjuda ett verktyg som kunde stötta chef och medarbetare att 
tillsammans arbeta för en gynnsam psykosocial arbetsmiljö och bidra till ett gemensamt engagemang för 
verksamhetens uppdrag. Screeningen skulle ge arbetsplatsen en blick över av vad som påverkar hälsa och 
sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Urvalet av arbetsplatser grundade sig på sjukfrånvarostatistik och dialog 
med förvaltningarnas personalfunktioner. Uppföljning av arbetsplatser från första urvalet visar på positiva 
resultat på både kort- och långtidssjukskrivningar. Detta indikerar att satsningen på screening var en viktig 
åtgärd för att möta den negativa sjukfallsutvecklingen. 

Satsningen med psykosocial arbetsmiljöscreening pågick under våren 2017 med 13 arbetsgrupper men har 
stannat upp under hösten i och med bytet av företagshälsovård under 2017. Arbete pågår med att ta fram 
rutiner med den nya leverantören. 

Friskvårdsförmåner 
Borås Stad erbjuder ett friskvårdsbidrag på 50 procent, ma.-x 1 500 kr per person och år, för medarbetare, 
oavsett förvaltningstillhörighet och anställningsgrad. Vikarier och timavlönad personal kan ta del av 
bidraget utifrån intjänade LAS-dagar. Friskvårdsbidraget kan användas till valfri motionsaktivitet, 
träningskort och enklare massage. Samtliga medarbetare erbjuds också gratis inträde till kommunens 
badanläggningar. 

Under året har 3 216 personer tagit ut hela eller delar av bidraget, en minskning med 226 personer jämfört 
med 2016. Det har skett drygt 12 000 bad fördelade mellan Stadsparksbadet, Borås Simarena, 
Dalsjöforsbadet och Sandaredsbadet. En minskning med chygt 5 300 bad i jämförelse med förra året. Det 
är tydligt att stängningen av Stadsparksbadet påverkar medarbetarnas badvanor. Simarenan har fått ta 
emot en stor del av dessa bad och står i år för mer än 60 procent av baden. Totalt är det 1 614 
medarbetare som hämtat ut ett badkort under året, en minskning från 2016 med 729 personer. 

Kostnaden för friskvårdsbidraget och de fria baden uppgår till 4,2 miljoner kr. En ökning med nästan 
300 000 kr från 2016. Den största delen 3, 5 miljoner kr, 84 procent, står friskvårdsbidraget för. De fria 
baden står för 16 procent på nära 700 000 kr. Kostnaden för baden har minskat med en tredjedel från 
förra året till knappt 300 000 kr. Det är fler kvinnor än män som tar ut friskvårdsbidrag, 79 procent 
jämfört med 21 procent. Detta ska ses i relation till att personalstyrkan, beräknat utifrån tillsvidare- och 
visstidsanställda, som består av 77 procent kvinnor och 23 procent män. 

Hälsoinspiratörsutbildning 
Flertalet arbetsplatser i Borås Stad har en hälsoinspiratör som tillsammans med chef sätter fokus på arbets
platsens främjande arbetsmiljö- och hälsoarbete. Idag finns det drygt 500 hälsoinspiratörer rnnt om i 
organisationen. För att hälsoinspiratörerna ska ha en gemensam plattform anordnas årligen en central 
grundutbildning med tillhörande tematräffar. Utbildningen ger grundläggande kunskap inom hälsoområdet 
och praktiska verktyg för uppdraget. Det har varit ett stort uyck på grundutbildningen under 2017 vilket 
genererat extra insatta utbildningstillfållen. Dessutom har det arrangerats en grundutbildning riktad till 
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hälsoinspiratörer inom Förskoleförvaltningen. Under 2017 har drygt 150 nya inspiratörer gått 
gtundutbildningen. 

Kunskaperna från grundutbildningen byggs på med inspirationsträffar med olika teman. Inspiratören 
deltar efter den egna arbetsplatsens behov. Arets föreläsningar har haft tema "Kost" och 
"Arbetsplatskultur". Dessa har varit mycket uppskattade och totalt har 270 inspiratörer deltagit fördelade 
över fyra tillfållen. Inspiration får även kunskapspåfyllning genom nyhetsbrev. Dessa nyhetsbrev följer 
föreläsningarnas teman och innehåller en faktadel med fördjupningar på området, inspirationstips och 
konkreta aktiviteter som kan användas på arbetsplatsen. 

Familjeföreläsning 
En inspirationsföreläsning anordnas varje vår i syfte att inspirera och motivera medarbetare inom 
hälsoområdet. Innehållet varierar stort mellan aktuella teman. Det kan vara allt från relationer till 
förhållningssätt, tankens kraft och arbetsglädje. Till föreläsningen får medarbetaren bjuda med sig en gäst, 
därav namnet Familjeföreläsning. Med föreläsningen "Varför är inte alla normala som jag" kom Christina 
Stielli till Borås den 18 april och höll en bejublad föreläsning om arbetsglädje, medarbetarskap och 
relationer på arbetsplatsen. Christina har blivit utsedd till årets kvinnliga talare 2014 och 2015 och var även 
nominerad till titeln 2016. Det gjorde nog sitt till för att biljetterna snabbt gick åt och att 
Bäckängsgymnasiets aula fylldes till sista stol av 800 förväntansfulla åhörare. 

MerKraft 
Personall<lubben MerKraft anordnar regelbundet aktiviteter för att inspirera anställda i Borås Stad till en 
aktiv fritid. Det handlar om allt från gratis gympa, nybörjarkurs i crawl, bowling, körsång, föreställningar 
på Göteborgsoperan, street art visningar, pärlkurs, glasfusion, överlevnadsläger till räk- och laxkryssning i 
skärgården och skidskola vintertid. Samtliga medarbetare är medlemmar i klubben i och med sin anställ
ning och aktiviteterna är kostnadsfria eller ges till subventionerade priser. 

Medarbetarcentrum 
Medarbetarcentrum är en verksamhet som drivs tillsammans med kommuner som ingår i Boråsregionens 
kommunalförbund. Målsättningen är att underlätta arbetsrotation för att undvika så kallade 
inlåsningseffekter och deras negativa konsekvenser för medarbetarna. Dessutom arbetar 
Medarbetarcentrum med_ att stödja chefer och deras arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation 
och för att göra Borås Stad till en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser. 

Under året har 93 medarbetare gjort en förändring genom kontakt med Medarbetarcentrum. 53 
medarbetare har gjort en förändring med hjälp av matchningsdatabasen, där lediga tjänster från 
medlemskommunerna skickats till Medarbetarcentrum för matchning. Till den här databasen har Borås 
Stad skickat in 1 447 tjänster för matchning. Drygt 250 personer har varit i kontakt med 
Medarbetarcentrum för reflekterande samtal, coachande samtal eller grnpputvecklingsinsatser av olika slag. 
Vid 18 tillfällen under året har Medarbetarcentrum presenterat verksamheten. Dessa tillfällen har berört 
259 medarbetare och chefer. 

Totalt har j\frdarbetarcentrnm matchat drygt 2 200 tjänster för medlemskommunerna, med många nöjda 
medarbetare och chefer som följd. 
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4.3 Arbetsgivarindex 

Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) är ett sammanfattande index som utgår från nio mätbara nyckeltal kring 
arbetsvillkor. En AVI-poäng beräknas och anges för varje nyckeltal. Ju högre AVI-poäng desto bättre 
arbetsvillkor kan organisationen erbjuda utifrån ett arbetstagarperspektiv. Nivåerna på de olika separata 
nyckeltalen kan inte jämföras. En 5:a på till exempel kompetensutvecklingstid kan inte jämföras med en 
1 O:a på avgångar. Däremot kan det totala AVI och nyckeltalen jämföras med andra organisationers 
resultat. Resultatet i diagrammet ger också vägledning för det fortsatta förbättringsarbetet. 

Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) Borås Stad 

Tillsvidareanställningar 

Medianlön 

Lika karriärmöjligheter 

Tid för kompetensutveckling 

Övertid 

Korttidssjukfrånvaro 

Personalansvar 

Långtidssjukfrånvaro 

Avgångar 

Summa AVI-poäng 

Tillsvidareanställningar 
Medianlön 
Llka karriärmöjligheter 
Tid för kompetensutveckling 
Övertid 
Korttidssjuk.frånvaro 
Personalansvar 
Långtidssjukfrånvaro 
Avgångar 

Kommentar: 

2015 2016 2017 

14 13 14 
Tillsvi�0

eanställningar 

7 8 9 Avgångar 

13 15 17 

8 8 8 

19 19 19 
Långtidssjukfrånvaro 

11 10 10 

11 11 12 
Personalansvar 

2 2 4 

10 9 8 

95 95 101 

- andel tillsvidareanställda i procent av totalt antal anställda
- genomsnittlig månadslön uppräknad till heltid
- andel kvinnliga chefer i relation till andel kvinnliga anställda
- utbildnings tid i procent av totalt arbetad tid
- övertid i procent av arbetad tid
- korttidssjukfrånvaro (t.o.m. dag 14) i procent av arbetad tid
- antal anställda per chef
- långtidssjukfrånvaro (fr.o.m. dag 15) i procent av arbetad tid
- antal avgångar i procent av tillsvidareanställda

Tid för 
kompetensutveckling 

När det gäller tid för kompetensutveckling beräknas nyckeltalet som en median av övriga organisationers 
resultat på grund av att Borås Stad inte har kunnat ta fram detta nyckeltal. 

4.4 Systematiskt arbetsmiljöarbete {SAM) 

För att nå visionen om den goda arbetsplatsen krävs ett hälsofrämjande syn- och arbetssätt i hela organi
sationen. I Borås Stad kompletteras därför det lagreglerade arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet med 
insatser för att behålla eller utveckla hälsan hos medarbetarna och sedan 2011 är främjande arbetsrutiner 
och verktyg integrerade i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbete sker löpande inom tre områden. Det 
handlar om främjande arbete genom aktiv hälsoutveckling, förebyggande arbete genom ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete och rehabilitering för att få tillbaka medarbetare som drabbas av ohälsa. 
De övergripande riktlinjerna för hur arbetsmiljöarbetet ska utformas är beslutade av kommunfullmäktige 
och ingår i det Personalpolitiska programmet/Hållbart arbetsliv. 

Under 2017 har samtliga förvaltningar börjat använda sig av Stratsys SAlvI-modul. Genom att det 
systematiska arbetsmiljöarbetet är inbyggt i stadens styr- och ledningssystem har cheferna fått ett tydligt 
stöd för sitt arbetsmiljöarbete. I modulen arbetar förvaltningarna efter en gemensam kalender för 
arbetsmiljöarbetet vilket inte bara är ett stöd för chefen utan dessutom stärker likvärdighet och 
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uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Förvaltningarnas ledningsgmpper har erbjudits genomgång av modulen 
och SA.tvi-kalendern och flera verksamhetschefer har därefter valt att även ge sina enhetschefer detsamma. 

Nytt för i år är att "Lika rättigheter och möjligheter" lagts upp som en aktivitet i SMI-kalendern. Det 
innebär att arbetsplatsen ska hantera sitt likabehandlingsarbete på samma sätt som andra aktiviteter inom 
arbetsmiljöområdet. Detta har varit Borås Stads strävan i många år och i och med en förändring av 
Diskrimineringslagen fr.o.m. 2017-01-01 kunde detta arbete fullföljas. Lagkravet på plan på 
förvaltningsnivå är borttaget och istället fokuserar nu lagen på aktiva åtgärder på arbetsplatsen, vilka ska 
dokumenteras på ett tydligt sätt. Handlingsplanen i SMI-modulen lever upp till detta krav på ett bra sätt. 
Nu samlas samtliga risk- och friskfaktorer med åtgärder som arbetsplatsen arbetar med under ett år på ett 
och samma ställe, oavsett om de kommer från arbetsmiljöronden, arbetet med lika rättigheter och 
möjligheter, medarbetarenkät eller har med tillbud att göra. 

Nämnderna har i uppföljningen av kommunfullmäktiges indikatorer för egen organisation rapporterat i Stratsys att 
förvaltningarna arbetar aktivt med insatser och åtgärder för att främja en positiv hälsoutveckling och bromsa 
sjukfrånvaron vid kommunens arbetsplatser. I det arbetet är det systematiska arbetsmiljöarbetet och Borås Stads 
rutiner en grund. 

4.5 Arbetsskador och tillbud 

Rapporteringen av arbetsskador och tillbud är ett viktigt underlag för det förebyggande arbetsmiljöarbetet 
och ett sätt att uppmärksamma risker i det dagliga arbetet. Här finns ett stort ansvar för 
skyddskomrnitteerna liksom för chef och medarbetare att agera lärande utifrån de arbetsskador och tillbud 
som uppstår. Nationellt har det skett stora arbetsmiljöförbättringar gällande den fysiska arbetsmiljön under 
senare år, vilket bland annat visat sig i minskade arbetsplatsolyckor. Men förbättringarna har främst gynnat 
män inom den privata sektorn. De arbetsskador och tillbud som sker inom kvinnodominerade 
verksamheter är mer av social och organisatorisk karaktär och kräver således andra insatser. 

Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal arbetsskador 2017 

Orsak 

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 

Kvinnor Män 

3 

142 

20 

10 

43 

163 

2 

61 

8 

7 

29 

48 

537 

Totalt 

4 

33 175 

2 22 

5 6 

6 16 

12 55 

46 209 

3 5 

9 70 

10 18 

7 14 

30 

10 58 

146 683 

Antalet anmälda arbetsskador uppgick totalt till 683, en ökning med 95 anmälningar jämfört med 2016. De 
vanligaste orsakerna är skadad av person (31 procent) och fallolyckor (26 procent). Fallolyckor har den 
största ökningen med 38 fler anmälda arbetsskador, följt av skadad av person med en ökning av 29 
anmälningar. I år är det flera olycksorsaker som har minskat där fordonsskada och skada genom att den 
skadade slog eller stötte i något (ej vid fall) haft den största minskningen med 9 fall vardera, följt av 
psykisk överbelastning som minskat med 7 fall. 
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Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal tillbud 2017 
Orsak Kvinnor 

Tekniska brister 31 

Brister i underhåll och service 30 

Brister i arbetsinstruktioner 26 

Brister i utbildning 8 

Brister i kommunikation 20 

Brister i arbetsorganisation 91 

Tidsbrist eller stress 131 

Hotsituation 278 

Totalt kommunen 615 

ARBETSMILJÖ 

Män Totalt 

9 40 

11 41 

4 30 

3 11 

12 32 

7 98 

22 153 

70 348 

138 753 

Antalet anmälda tillbud har minskat med 84 anmälningar och ligger i år på 753 jämfört med 837 under 
2016. Rapportering av tillbud och arbetsskador via självrapportering i Heroma görs i otillräcklig 
omfattning i verksamheterna. Den tröskel det innebär med ett nytt system uppges, av förvaltningarna, som 
en orsak till minskningen av inrapporterade tillbud. 

De vanligaste orsakerna bakom ett tillbud är likartade oavsett kön, med hotsituation som den främsta 
orsaken, följd av tidsbrist och stress samt brister i arbetsorganisation för kvinnor och brister i 
kommunikation och brister i underhåll och service för män. Männen ligger genomgående något lägre än 
kvinnorna i antal men trenden är densamma. Tillbuden är främst av organisatorisk eller psykosocial 
karaktär. De flesta sker inom vård, skola och omsorg, där verksamheter som har brukare med särskilda 
behov är extra utsatta för hotsituationer. I år framträder ett allt hårdare arbetsklimat i grundskolans, med 
120 tillbudsanmälningar om hot, följd av Sociala omsorgsförvaltningen med 90 anmälningar. Det är av 
största vikt att agera främjande, förebyggande och lärande utifrån tillbudsrapporteringen för att undvika att 
dagens arbetsmiljö leder till framtida arbetsskador och sjukskrivningar. 

Ibland kan det vara svårt att avgöra när ett tillbud har skett och om det är en händelse som ska rapporte
ras. Definitionen på ett tillbud är att tillbud är en händelse som skulle kunna leda till olycksfall eller ohälsa. 
Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska dessutom anmälas till Arbetsmiljöverket. 

1 

arbets

skada 

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 friskfalctorer. En god 
säkerhetskultur fungerar som en stödjande struktur i det främjande arbetsmiljöarbetet. 
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Antal 
Arbetsskador och tillbud 2002-2017 
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4.6 Företagshälsovård 

Borås Stads avtal med Previa som leverantör av företagshälsovård gick ut under året och efter 
upphandling blev det en ny leverantör av företagshälsovårdstjänster. Så 2017 är ett annorlunda år gällande 
företagshälsovård där året delas mellan två aktörer: Previa och Feelgood. 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. 

Det nya avtalet för företagshälsovårdstjänster omfattar arbetsmiljö och rehabilitering och syftar till att 
leverantörens ska vara en expertresurs och stärka kommunens arbete inom dessa områden. Främjande 
tjänster som chefscoachning, grupp- och ledarutveckling har lyfts ut i en separat upphandling för att ge 
förvaltningarna ett större utbud och fler leverantörer för dessa uppdrag. 

Previa 2017-01-01 - - 2017-08-31 
Under 2017 anordnade Previa 11 utbildningar för anställda i Borås Stad. De hölls bland annat inom 
arbetsmiljö, stress/livsbalans, krishantering, ergonomi, hot/våld och ledarskap. Genom den 
kommunövergripande kronbanken har 13 arbetsmiljöscreeningar genomförts. Det har genomförts 24 
individuella arbetsförmågeutredningar (AFU), 930 stödsamtal, 67 grupputvecklingstillfållen och 52 
chefshandledningar. Dessutom har Previa utfört 151 hälsoundersökningar, 8 psykosociala 
arbetsmiljökartläggningar, 1 bullermätning och 2 inomhusklimatmätningar. Bland lagstadgade 
undersökningar har följande genomförts under året: 8 för allergiframkallande ämnen (härdplaster), 7 för 
körkort och 60 för nattarbete. 

Feelgood 2017-09-01 - - 2017-12-31 
Levererade tjänster under höstens fyra månader har till största delen legat inom området efterhjälpande, 72 
procent, följt av förebyggande 26 procent och främjande 2 procent. Av de mest frekvent beställda 
tjänsterna på individnivå hamnar de tre största inom det efterhjälpande området: konsultation individ, 
stödsamtal samt arbetsförmågebedömning. Den fjärde största är konsultation förebyggande individ och 
handlar mest om besök till fysioterapeut, psykolog och sköterska. Andelen individbokningar per 
yrkeskategori var fördelat 43 procent på psykolog, 32 procent på läkare, 14 procent på företagssköterska, 9 
procent på fysioterapeut och 2 procent på massör. Det har gjorts 13 stycken arbetsförmågebedömningar 
och lagstadgade undersökningar har genomförts: 8 för nattarbete, 1 för körkort och 6 för buller. 
Kvinnorna är överrepresenterade, de står för 78 procent av alla besök och är fler till antalet i samtliga 
åldersintervall. 

Gällande utbildningsinsatser på grupp och organisationsnivå har Feelgood bidragit med en 
arbetsmiljöutbildning och fem utbildningar inom belastningsergonomi. Handledning av individ, chef och 
grupp har utförts inom området förebyggande och en kartläggning av arbetsmiljön är gjord. 
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4.7 Jämställdhet och likabehandling 

Jämställdhet innebär att män och kvinnor skall ha samma rättigheter och möjligheter. JämW<liet 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. Jämställdhetsarbetet är en del i jämlikhetsarbetet. 

Att arbeta med jämlikhet och likabehandling handlar om att 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. Arbetsklimatet i Borås Stads verksamheter ska kännetecknas av respekt och 
kunskap om olikheter. Mångfalden i form av olikheter i kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra 
personliga fömtsättningar är en styrka som kommunen ska ta till vara. 

Normkritisk film 
Under 2017 har ca 78 procent av alla arbetsplatser tittat på två filmer som handlar om normkritik och 
HBTQIA på sina arbetsplatsträffar. Filmerna finns tillgängliga på intranätet och kan användas om behov 
finns. Filmerna har tagits fram tillsammans med RFSL i Borås och har delvis finansierats av 
Socialstyrelsen. 

Normdiplomering 
En utbildning om normer och normkritik togs fram under våren 2017 och erbjuds anställda inom 
kommunen. För chefer och skyddsombud är utbildningen obligatorisk och ingår som en del i 
arbetsmiljöutbildningen. Utbildningen pågår under en halvdag där bland annat normer, normkritik och 
intersektionalitet tas upp. 

Sociala investeringar 
En satsning som tog sin början 2013 med målet att motverka långsiktiga ekonomiska händelseförlopp 
genom att tidigt identifiera riskgrupper och riskfaktorer och påbörja ett förebyggande arbete i god tid. 
Sociala investeringar kan beskrivas som ett ekonomiskt angreppsätt för att bryta strukturella mönster (tex. 
ungdomskriminalitet) och därmed bryta negativa livsmönster och negativa spiraler som kan komma att 
medföra mänskligt lidande och stora samhällskostnader. 

Följande fem sociala investeringsprojekt startades 
1. Modersmålsstöd innan SFI. Pågick 2104 -2016 och är nu implementerat. Slutrapporter finns.

2. Produktionsskolan - atbetsmarknadsåtgärder i form av utvecklingsanställning och 

metodutveckling i arbetet med unga vuxna långt från arbetsmarlmaden. Projektet pågick

2015 - 2017. Ett implementeringsarbete påbörjades i december 2017. Slutrapporter finns.

3. Hela Väster - för minskat normbrytande beteende i skolan ålc F-6. Projektet pågick 2015 -

2017. Slutrapporter finns tillgängliga från och med april 2018.

4. Schysst kompis! Projektet pågår under perioden 2015-2018. Slutrapporter klara i december

2018.

5. En kommun fri från våld. Projektet pågår 2015 - 2019.

Ett antal externa företag har anlitats för att utvärdera och slutrapportera de olika projekten. Rapporterna 
kommer successivt att läggas ut och nås via webben. 

Ett konkret resultat av arbetet med sociala investeringar är att åtta nämnder tillsammans under tre år 
kommer att arbeta med en hel stadsdel under namnet Kraftsamling Sjöbo. Detta sker främst i ett 
förebyggande syfte. 
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Nyckeltal för jämställdhet 
Följande diagram redovisar ett antal nyckeltal som visar könsfördelningen över tid. 
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47 procent av kommunens förvaltningschefer är 
kvinnor, vilket är att betrakta som jämställt. 

Sjukfrånvaro 1-14 dagar 

2,4 2,4 2,5 

2� 

. . -

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

■ ■ 2 1  
1,8 1,8 1,9 2,0 -Kvinnor

-Män 

0,0 -!--......---.---,---,-----, 
2013 2014 2015 2016 2017 

% 
Jämställda yrkesgrupper 

20,0 18,9 

17, 1 
17,8 17,7 

18,0 

16,0 

14,0 

12,0 

10,0 

2014 2015 2016 2017 
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Korttidsfrånvaron (1-14 dagar) ökar medan långtidsfrånvaron (15 dagar eller längre) minskar. Utvecklingen är 
densamma för båda könen. Totalt har sjukfrånvaron minskat med 106 376 timmar jämfört med 2016. 
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Löneutvecklingen var i genomsnitt 4,4 procent för 
kvinnor och 5,5 procent för män. Kvinnornas 
medianlön har minskat med 1 procentenhet och 
uppgår till 95,6 procent av männens. 
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4.8 Utländsk bakgrund 

--Män 

"Borås Stad ska vara ett föredöme i arbetet med mångfaldsfrågor. Flerspråkighet och interkulturell 
kunskap är värdefulla resurser som ska tas till vara. Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar 
möjligheten att ge fler invånare likvärdig service." Meningarna är hämtade från Borås Stads 
personalpolitiska program och beskriver hur alla verksamheter ska agera. 

Utländsk bakgrund bland kommunens anställda 
Följande tabeller redovisar antalet anställda i kommunen som är utrikes födda eller har utländsk bakgrund. 
I begreppet utländsk bakgrund ingår personer som är utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes 
födda föräldrar i enlighet med Statistiska centralbyråns (SCB) definition. 

Uppgifterna köps från SCB då uppgifterna inte finns i kommunens personal- och lönesystem. Statistiken 
avser 2017-11-01. 

Antal anställda efter anställningsform, kön och födelseland (inrikes - utrikes född) 
Födelseland 

Norden Europa 
Övriga Sverige (utom (utom Afrika Asien världen Totalt 

Sverige) Norden) 

Tillsvidareanställda 
Kvinnor 5 258 201 528 91 453 56 6 587 
Män 1 518 53 129 41 128 27 1 896 
Totalt 6 776 254 657 132 581 83 8 483 

Visstidsanställda 
Kvinnor 688 20 109 48 155 11 1 031 
Män 282 8 26 27 62 6 411 
Totalt 970 28 135 75 217 17 1 442 

Totalt 
Kvinnor 5 946 221 637 139 608 67 7 618 
Män 1 800 61 155 68 190 33 2 307 

Totalt 7 746 282 792 207 798 100 9 925 

22 procent av de anställda är utrikes födda vilket är en ökning med 1,3 procentenheter sedan 2016. Andel 
utrikes födda kvinnor har ökat med 1,1 procentenheter till 21,9 procent och andelen utrikesfödda män 
med 1,6 procentenheter till 22 procent. 
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Anställda med utländsk bakgrund efter ålder i procent 
Ålder 

0-29
30-39
40-49
50 eller äldre

Totalt 

Kvinnor 

21,8 
30,8 
31,6 
25,4 

27,7 

ARBETSMILJÖ 

Män Totalt 

31,9 24,2 
30,5 30,7 
27,7 30,8 
26,3 25,6 

28,3 27,8 

Jämfört med 2016 har gruppen anställda med utländsk bakgrund ökat med 1,3 procentenheter. Männen 
svarar för den största ökningen med 1,9 procentenheter. För att de anställda ska spegla 
befolkningssammansättningen i kommunen skulle andelen anställda med utländsk bakgrund behöva vara 
d1ygt 31 procent (2016 års siffror) vilket motsvarar andelen i yrkesverksam ålder (15-64 år) med utländsk 
bakgtund bosatta i Borås. 

Andelen anställda chefer med utländsk bakgrund har ökat från 11,8 procent 2016 till årets 13,5 procent. 
Kvinnliga chefer har ökat från 13,7 till 14 procent och manliga chefer från 8,1 till 12,3 procent. Av med
lemmarna i förvaltningarnas ledningsgrupper har 8,7 procent utländsk bakgrund, en ökning med 1,8 
procentenheter jämfört med föregående år. 

Anställda med utländsk bakgrund per personalgrupp i procent 
Kvinnor Män Totalt 

Administration 
Ledningsarbete 14,0 12,3 13,5 
Handläggararbete 18,1 21,7 19,3 
Administratörsarbete 19,0 33,3 20,6 

Vård och omsorg 
Sjuksköterska 22,0 37,5 23,6 
Undersköterska, skötare 36,8 41,4 37,3 
Vårdbiträde, vårdare m.fl. 36,1 41,9 37,7 
Personlig assistent 39,0 40,0 39,1 
Övrig vård- och omsorgspersonal 22,2 33,3 26,7 

Rehabilitering och förebyggande arbete 20,9 18,2 20,5 

Socialt och kurativt arbete 
Socialsekreterare 23,7 46,8 28,3 
övrigt socialt och kurativt arbete 18,2 22,2 19,2 

Skola och förskola 
Grundskollärare 20,1 29,5 22,3 
Gymnasielärare 20,1 17,3 18,8 
Förskollärare 19, 1 24,1 19,3 
Fritidspedagog 15,0 27,1 18,6 
Övrigt lärararbete 31,3 34,2 32,3 
Barnskötare 31,8 35,7 31,9 
Dagbarnvårdare 
Elevassistent 18,9 32,1 23,7 
Övrigt skol- och förskolearbete 41,0 50,0 43,6 

Kultur, turism och fritid 
Fritidsledare 25,0 37,5 31,8 
Bibliotekarie, biblioteksassistent 22,9 4,8 18,7 
Övrigt kultur, turism och fritid 13,4 12,9 13,2 

Teknik 
Teknisk handläggare 15,6 21,1 17,6 
Ingenjörer 21,2 16,4 17,9 
Tekniker 12,5 22,8 21,8 
Hantverkararbete m.m. 3,7 19,7 18,3 
Köks- och måltidsarbete 39,6 50,0 41,1 
Städ, tvätt och förråd 62,8 63,6 62,9 

Totalt 27,7 28,3 27,8 
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Anställda med utländsk bakgrund finns framför allt inom städ-, tvätt- och förrådsarbete. Den största 
ökningen i antal räknat, jämfört med 2016, har skett inom skola och förskola framför allt bland 
förskollärare och elevassistenter. Hur det förändrats över tid framgår av följande diagram. 
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Administration 
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2014 2015 
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-Teknikarbete 

-

2016 2017 

-Vård- o omsorgsarbete -Rehabilitering och förebyggande arbete 
-socialt o kurativt arbete 

Anställda med utländsk bakgrund per nämnd i procent 
Kvinnor Män Totalt 

Revisorskollegiet 
Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 17,2 8,6 14,4 

Lokalförsö�ningsnämnden 25,0 21,4 22,7 
Samhällsbyggnadsnämnden 17,9 16,2 17,1 
Servicenämnden 32,4 17,3 21,6 
Tekniska nämnden 16,0 21,8 19,7 
Miljö- och konsumentnämnden 14,3 25,0 16,9 

Fritids- och folkhälsonämnden 19,2 34,9 25,5 
Kulturnämnden 15,3 10,2 13,5 

Förskolenämnden 22,2 34,5 22,7 
Grundskolenämnden 27,3 32,3 28,5 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 27,6 19,1 24,4 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 18,9 39,7 24,1 
Arbetslivsnämnden 34,0 38,6 35,8 
Vård- och äldrenämnden 37,0 46,5 38,3 
Sociala omsorgsnämnden 24,2 27,6 24,8 

Totalt kommunen 27,7 28,3 27,8 

Inom Vård- och äldrenämnden och Arbetslivsnämnden har mer än en tredjedel av de anställda utländsk 
bakgrnnd. 

51 



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2017 KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH 

KOMPETENSUTVECKLING 

5 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är en process i organisationen för att på både kort och lång sikt säkerställa att 
verksamheterna har den kompetens som krävs för att fullgöra sina uppdrag. 
Kompetensförsörjningsprocessen innebär att med rätt strategisk inriktning attrahera, reluytera, utveckla, 
behålla och avveckla medarbetare och därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara 
sina mål. 

Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling är aktiviteter för att ge medarbetare kompetens att klara nuvarande eller framtida 
arbetsuppgifter. Dessa aktiviteter kan vara kurser och utbildningar likväl som kollegialt erfarenhetsutbyte 
och att man lär sig saker genom att utföra sina arbetsuppgifter. 

Stora pensionsavgångar och hög personalomsättning inom vissa områden är något som både Borås och 
andra kommuner har att brottas med. Konkurrensen om arbetskraft är stor och prognoser visar att det 
inte kommer att bli lättare över tid. Den demografiska utvecklingen till och med år 2026 visar en ökning 
av både grnppen barn och giuppen äldre. Den största ökningen är äldre över 80 år, men även barn och 
unga ökar framför allt i åldern 16-18 år, alltså unga i gymnasieåldern. I Sveriges viktigaste jobb ft1111s i vä!fåirle11, 
Rekryte1i11gsrappo1t 2018 utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting har ett antal strategier formulerats 
för att möta reluyteringsutmaningarna och klara personalförsörjningen. Det handlar om att utnyttja 
tekniken bättre, skapa bra möjligheter till löne- och karriämtveckling, utveckla arbetsmiljö och 
arbetsorganisation, skapa förntsättningar och motivera fler medarbetare att arbeta heltid och att stanna fler 
år i yrkeslivet. Det behövs också ett nytt sätt att tänka kring hur befintlig kompetens kan användas på 
bästa sätt. Strategin "använd kompetens rätt" innebär att man ser över arbetsfördelningen mellan olika 
yrkesgrupper och skapar nya yrkesgrupper och team. 

Borås har på olika sätt påbörjat arbetet för att möta de utmaningar som vi står inför. Ett exempel är 
bildandet av KAL-grupper med uppdrag att utveckla Borås Stad som arbetsgivare inom områden där det 
är svårt att reluytera och behålla medarbetare. (KAL står för Kompetens- och personalförsörjning, 
Arbetsvilllmr och Lönebildning.) De områden som varit aktuella under året har varit förskola, grundskola 
och gymnasieskola, socialsekreterare samt hälso- och sjukvårdsverksarnhet. Arbetet har mynnat ut i en 
handlingsplan för respektive område med förslag till olika åtgärder. Förhandlingsdelegationen har tagit det 
formella besluten, därefter åligger det förvaltningarna att arbeta vidare med åtgärderna. Några exempel på 
beslutade åtgärder från Iv\L-gruppernas arbete är försök med decentraliserad lönesättning vid 
nyanställning, nedsättning i tjänst för att förbättra förutsättningarna att delta i den statliga 
rektorsutbildningen, förbättrad introduktion, ökad rekrytering till internutbildningen "Framtidens chef", 
utveckling och tydliggörande av rollerna för metodhandledare och 1 :e socialsekreterare. 

Marknadsföring av Borås Stad som arbetsgivare sker också bland annat genom deltagande i olika 
arbetsmarknadsdagar och olika nätverk. Som exempel kan nämnas Starkdagen vid Borås Högskola, 
Spiradagen vid Göteborgs Universitet, och T1ygghetsrådets jobbmässa. :Medlemskap i Centrum för Arbete 
och Vetenskap vid Högskolan i Borås ger också möjlighet för kommunen att aktivt arbeta med att koppla 
samman högskola och arbetsliv. 
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5.1 Utbildningsnivå i större yrkesgrupper 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH 

KOMPETENSUTVECKLING 

Relevant utbildning för medarbetare är viktigt ur flera perspektiv inte minst ur kvalitetssynpunkt. Tillgång 
och efterfrågan på utbildade personer varierar och påverkar naturligtvis möjligheterna att anställa 
medarbetare med rätt kompetens. Över tid har det gjorts satsningar inom olika yrkesgtupper för att höja 
kompetensnivån. Under 2017 har till exempel 20 medarbetare som, enligt lagen om anställningsskydd, 
inkonverterats till tillsvidareanställningar validerat till barnskötare och 8 utbildade barnskötare har påbörjat 
validering till förskollärare. Det har även gjorts satsningar på outbildade visstidsanställda inom 
äldreomsorgen där 15 medarbetare går valideringsutbildning med målet att få en tillsvidareanställning efter 
avklarad utbildning. Diagrammet visar utbildningsnivån för några av de yrkesgrupper som varit föremål 
för olika valideringsutbildningar. 
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Att få behöriga lärare till vakanta tjänster är förenat med svårigheter såväl i Borås som i övriga kommuner 
i landet. Följande diagram visar antalet obehöriga lärare i Borås som ökat något de två senaste åren. 
Andelen obehöriga uppgår till 11,4 procent av totalt antal tillsvidare- och visstidsanställda lärare. 

Obehöriga lärare 2008-2017 
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5.2 Centrala utbildningar och kurser 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH 

KOMPETENSUTVECKLING 

En stor del av stadens kompetensutvecklingsinsatser sker på respektive förvaltning i egen regi. Det rör sig 
om introduktionsutbildningar för nyanställda och andra verksamhetsspecifika utbildningsinsatser. 

Stadsledningskansliet arrangerar ett antal utbildningar som riktar sig till hela organisationen. Under 2017 
genomfördes utbildningar i bland annat projektledning, offentlig lag och rätt samt arbetsmiljö och 
samverkan. Centrala utbildningar riktade till specifika gtupper som återfinns på flera olika förvaltningar 
har också genomförts. Exempel på sådana är utbildningar för HR-specialister och hälsoinspiratörer samt 
utbildningen "Att leda utan att vara chef'. 

5.3 Chef- och ledarutveckling 

Systematiskt chefsutvecklingsprogram 
För att säkerställa att chefer i Borås Stad har den kompetens som krävs för att fungera väl har ett omfat
tande utbildningsprogram tagits fram. Samtliga utbildningar som ryms i programmet finansieras centralt. 
Programmet riktar sig i första hand till nya chefer, men även erfarna chefer kan kostnadsfritt ta del av det. 
För en förstagångschef sprids utbildningsinsatseroa över tre till fyra år. Bland annat ingår utbildning i 
arbetsrätt, arbetsmiljö och lönesättning. Även Borås Stads obligatoriska interna chefsutbildning, "Chef
och ledarskap i praktiken", som omfattar nio dagar, 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 karriätutvecklingsmöjligheter. 

Under 2017 genomgick nio 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. 

Under 2017 sökte 30 personer till 2018 års utbildning. Av dem valdes tio personer ut vilka kommer att 
genomgå Framtidens chef. Nio av de tio deltagarna är lärare. 

5.4 Fritidsstudier 

38 personer har under året beviljats fritidsstudiebidrag vilket nästan är en halvering jämfört med 
föregående år. Exempel på studier där bidrag beviljats är ämneskompletteringar för lärare, 
yrkeslärarstudier och handledarutbildning 
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6 Personalkostnader 

Personalkostnader i miljoner kronor 

Löner och ersättningar 
Löner 
Ersättning förtroendevalda 
Ersättning uppdragstagare 

Personalutveckling och Personalvård m.m. 

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

Pensionskostnader 
Totalt utbetalda pensioner 
Under året intjänade pensioner 
Ökning av pensionsavsättningar inklusive löneskatt 11 

Löneskatt på utbetalning avsatt till pensioner 
Tjänstepensionsförsäkringar 

Övriga ersättningar 

Summa personalkostnader 

1) Ökning p.g.a. RIPS-räntan ej medräknad 

2014 

2 801,0 

11,7 

28,3 

2 841,0 

67,0 

844,1 

5,5 

24,1 

33,4 

907,1 

99,0 

137,6 
3,9 

0 
0 

240,5 

43,2 

4 098,8 

PERSONALKOSTNADER 

2015 2016 2017 

2 902,9 3 089 3 233,5 

13,5 14 14,1 

26 35,6 35,3 

2 942,4 3 138,6 3 282,9 

75 81 77,9 

886,6 972,3 1 019,8 

5,8 2,3 2,4 

24,3 24,7 24,8 

34,5 36,6 38,3 

951,2 1 035,6 1 085,3 

100,4 101,6 102,2 

143,4 152,2 158,9 
5,7 16,4 14,3 
0,3 0,3 0,2 
0 0 0 

249,8 270,5 275,6 

31,4 66,4 54,7 

4 249,8 4 592,4 4 776,4 

Externa kostnader för personalutveckling och personalvård m.m. i miljoner kronor 
2014 2015 2016 2017 

Kurs och konferensavgifter 36,3 39,3 43,5 39,7 

Kursavgifter, logi, resor 

Sjuk- och hälsovård 9,1 10,0 10,2 8,1 

Läkarvårdsersättningar, hälsokontroller, synunder-
sökningar, företagshälsovård 

Rehabiliteringsåtgärder 1,0 1,0 0,7 1,3 
Arbetsutredningar i samband med rehabilitering och 
arbetsanpassad utrustning 

Friskvård och fritidsaktiviteter 3,6 4,7 4,7 4,8 
Motionskort, träningskort och andra bidrag till motion, 
friskvårdskonsultationer 

Skydds- och arbetskläder m.m. 7,5 8,5 8,5 9,4 

Personalrepresentation totalt 6,2 7,3 7,4 7,5 

därav 4,3 

- Representation mot anställda när det gäller arbets- 3,4 3,0 4,3 4,8 

platsträffar, personalfester, utflykter, informations-
möten 
- Uppvaktningar, minnesgåvor till anställda 2,8 3,1 2,7 

Personalrekrytering 3,3 4,2 5,9 5,8 

Platsannonser och arbetssökandes resor 
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Sjuklönekostnader 
Arbetsgivaren har ansvar för sjuklönekostnaderna de två första sjukveckorna. 

Sjuklönekostnader i tusental kronor inkl PO-pålägg 

2014 

Revisorskollegiet 211 

Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 613 

Lokalförsörjningsnämnden 199 

Samhällsbyggnadsnämnden 581 

Servicenämnden 2 339 

Tekniska nämnden 661 

Miljö- och konsumentnämnden 425 

Fritids- och folkhälsonämnden 462 

Kulturnämnden 757 

Förskolenämnden 

Grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 3 440 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Arbetslivsnämnden 6 046 

Vård- och äldrenämnden 

Sociala omsorgsnämnden 7 098 

Totalt 70 377 

2015 2016 

2 0 

862 927 

331 423 

642 468 

2 612 2 884 

840 1 093 

447 370 

711 723 

713 879 

4 203 4 686 

6 948 7 647 

8 605 8 804 

83 839 89 945 

Förändring 
jämfört m 

2017 föregår 

2 

2 001 

257 

429 

2 596 

771 

408 

1 573 

1 385 

16 077 

19 439 

5 849 

2 801 

6 720 

8 565 

94 313 4 368 

Sjuklönekostnaderna ökade med 4,9 procent eller drygt 4,3 miljoner kronor. Viktigt att tänka på är att det 
för både arbetsgivare och samhälle även innebär kostnader för längre sjukskrivningar. 
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Sedan 2005 har sjuldönekostnaderna ökat med 136 procent. 
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7 Medarbetarenkät 

Medarbetarenkät för tillsvidare- och visstidsanställda har genomförts för fjärde gången. Utöver samtliga 
förvaltningar deltog även Borås Djurpark AB, Borås Parkeringsbolag AB och Borås Borås TME AB. 
Arets medarbetarenkät hade den hittills högsta svarsfrekvensen där 85,3 procent valt att svara. 

De påståenden som medarbetaren tar ställning till i medarbetarenkäten har varit identiska vid de tre 
senaste tillfällena, detta för att möjliggöra jämförelser. De så kallade HJ.vIB-frågorna (Hållbart 
medarbetarengagemang) som också ingår och som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting gör 
det även möjligt att jämföra med andra kommuner. 

Medarbetaren värderar cirka 60 påståenden på en femgradig skala där värde 5 anger att man instämmer 
helt och fullt i påståendet och värde 1 att man inte instämmer alls. Resultatet redovisas på flera nivåer 
såsom enhet, förvaltning och Borås Stads nivå. Redovisning görs dels för varje påstående och dels för 
några frågeområden där olika påståenden grupperats samman. Ett material som ska ge stöd för chefen i 
det fortsatta arbetet har tagits fram. 

Övergripande resultat 
Följande diagram redovisar Borås Stads resultat per frågeområde. Det gröna fältet visar de som varit mest 
positiva, det gula de som är mer neutrala och det röda fältet de som är mindre nöjda och inte instämmer i 
påståendet. Det grå fältet visar de som valt "ingen åsikt". 

Medarbetarenkät 2017 

Mål och uppföljning 

Ledarskap 

Kompetens och utvecklingsmöjligheter 

Jämlikhet 

Helhet 

Ersättning och förmåner 

Arbetsklimat och trivsel 

■ 5+4 3 ■ 2+1 Ingen åsikt 

20% 1111D 11% 

2% 

5% 

4% 

5% 

5% 

14% I', 3% 

Arets resultat visar både på förbättringar och försämringar jämfört med 2015 års enkät. Ledarskap är det 
område som utvecklats mest positivt. Här finns påståenden som bland annat handlar om det förtroende, 
stöd och uppskattning medarbetaren får av sin närmaste chef och de flesta har fått ett högre värde denna 
gång. Omorganisationen kan ha haft betydelseför hur man valt att svara på påståendena i frågeområde 
arbetsklimat och trivsel. Där är det procentuellt sett färre medarbetare som valt värde 5 eller 4 på den 
femgradiga skalan jämfört med år 2015, men av dessa har fler ändå valt värdet 5 då medelvärdet trots allt 
ökat från 3,9 till 4,0 vilket framgår av följande stapeldiagram. 
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Fokusområden 
Arbetet med arbetsmiljöfrågor måste alltid vara i fokus. Medarbetarenkäten är ett av flera verktyg som ger 
möjlighet att göra en temperaturmätning på hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö och bidrar till att 
indikera vad förvaltningarna behöver fokusera på i det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Utifrån det 
förvaltningarna själva tar fram har följande organisationsövergripande fokusområden tagits fram: 

Lönesamtal och andelen som av sin chef fått en förklaring till den lön de har ska öka. 

Antalet medarbetare som upplevt kränkande handlingar eller diskriminering ska minska. 

Medelvärde per frågeområde 2013-2017 

■2013 

■2015 

■2017 

Diagrammet visar medelvärdena för samtliga områden vid de tre senast genomförda medarbetarenkäterna. 
Resultatet för 2011 års enkät visas inte eftersom det gjordes en del förändringar i enkäten mellan 2011 och 
2013. 

Hållbart medarbetarengagemang 
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram nio frågor för att mäta "Hållbart 
medarbetarengagemang"(Hl.vffi). Begreppet "hållbart" fokuserar inte bara på själva nivån på engagemanget 
utan också på chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara och bygga vidare på detta engagemang. 
Frågorna är uppdelade i tre undergrupper som mäter motivation, ledarskap och styrning. Det 
sammantagna resultatet utgör sedan ett totalindex "Hållbart medarbetarengagemang". Resultatet på dessa 
frågor är möjliga att jämföra med andra kommuner. 
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Diagrammen visar resultatet för varje delområde samt ett övergripande HJ.vIB-resultat för de tre senast 
genomförda medarbetarenkäterna 2013, 2015 och 2017. 
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Ledarskapet har haft en positiv utveckling totalt 
sett. Störst förändring har skett inom 
gymnasieskolan som gått från inde;,,.--värde 75 till 
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Det totala indexvärdet för HJ.vffi har sjunkit från 
77 till 76,4. 
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Definitioner 

Anställd 

Anställning 

Anställningsform 

Extern personal
omsättning 

Fyllnadstid 

Medianlön 

Nettoarbetstid 

Personalgrupp 

PO- pålägg 

Sjukfall 

Totalt arbetad tid 

Årsarbete 

Överenskommen 
arbetstid 

Övertid 

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

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

Anställningsformen bestäms utifrån den anställningsform som gäller för 
grnndanställningen. De anställda fördelas på anställningsformerna: 

tillsvidareanställd = person anställd utan tidsbegränsning 
visstidsanställd = person anställd för begränsad tid. Hit rälmas exem
pelvis projektanställda och vikarier. 

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

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

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

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

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

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

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. 

Nettoarbetstid+ övertid+ fyllnadstid + flextid. Se också figur på sidan 19. 

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

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

Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställ
ning. 
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Datum Instans 

2018-06-18 Kommunstyrelsen 

Linnea Nilsson 
Handläggare 
033 353414 

Dnr KS 2018-00379 2.3.5.25 

Frisk organisation 

Kommunstyrelsens beslut 

Förslag till beslut är att Kommunstyrelsen beviljar projektet "Frisk 

organisation" och att projektet tar i anspråk öronmärkta medel för 

hälsofrämjande insatser i bokslutet 2017, totalt 30 mnkr att fördela och 

disponera över tre år. 

Sammanfattning 

Frisk organisation är ett projekt över tre år med syftet att kapa inflödet till 

sjukskrivning och minska rehabiliteringsärendena. Målet är att nå en rimlig och 

stabil nivå för sjukfrånvaro. 

Satsningen är 10 mnkr/år under tre år. En sänkning av sjukfrånvaron från 7,3 

% till 5,0 %, vid projektets slut, innebär en arbetskraftsreserv på 245 årsarbetare 

och en kostnadsminskning för korttidsjukfrånvaron på 40 mnkr årligen. 

Projektet i korthet: 

Varför 

• Personal och kompetensförsörjning
• Hållbara arbetsplatser med hög kvalitet och stabilitet

Hur 

• Kapa inflödet till sjukskrivning
• Färre rehabiliteringsärenden
• Fokus på arbetsplatser med hög riskfrånvaro

Mål 

• Stabil nivå på sjukfrånvaron till 5%
• Hållbara arbetsplatser med friska medarbetare
• :Minskade kostnader i rehabilitering
• Nlinskade kvalitets- och verksamhetsstörningar

Stöd och förutsättningar 

• Ett chefsstöd som fångar upp och hanterar "färsk sjukfrånvaro"
• Beslutstöd (IT-stöd)

Resultat 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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• Behålla medarbetare och lättare att rekrytera nya medarbetare till
fungerande verksamheter

• Beräknad kostnadsbesparing på korttidssjukfrånvaron med ca 40 mnkr

Ärendet i sin helhet 

Borås Stads projekt för en frisk organisation 
Frisk organisation är ett projekt över tre år med syftet att kapa inflödet till 

sjukskrivning och minska rehabiliteringsärenden med målet att nå en rimlig och 

stabil nivå för sjukfrånvaro. Det handlar om att med nya arbetssätt komma till 

rätta med den "sjuka" sjukskrivningen som kan härledas till organisatoriska 

faktorer. Alltså den ohälsan som kan sägas skapas av organisationen. 

Ekonomiska medel för projektet 

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde 2018-05-17 om att öronmärka 

30 mnkr till hälsofrämjande arbete. Dessa 30 mnkr tar projektet i anspråk för 

att disponera och fördela under projekttiden på tre år. 

Minskad sjukfrånvaro är kompetensförsörjning 

Konkurrensen om arbetskraften har ökat de senaste åren och under de 

kommande tio åren kommer den att öka ytterligare. Sveriges Kommuner och 

Landsting, SKL, beskriver situationen i en nyligen publicerad 

rekryteringsprognos 1
• Idag arbetar omkring 1,2 miljoner människor i Sveriges 

kommuner, landsting och regioner. Under de kommande tio åren kommer

antalet barn och äldre i befolkningen att öka kraftigt samtidigt som den

arbetsföra delen ökar i betydligt mindre omfattning. På grund av dessa

demografiska förändringar kommer det att behöva rekryteras 200 000 personer

fram till 2026. Under samma period förväntas runt 300 000 personer gå i

pension. Om inga förändringar sker behövs det rekryteras 40 % av det totala

antalet anställda i välfärden den kommande åtta, nio åren. Mest ökar behovet av

nyrekryteringar inom äldreomsorgen och gymnasieskolan.

SKL har antagit nio strategier för att möta den stora rekryteringsutmaningen.

Bland annat handlar det om att fler ska arbeta mer och längre. Detta ska

åstadkommas genom att öka den genomsnittliga sysselsättningsgraden samtidigt

som fler ska kunna börja jobba tidigare och stanna kvar i arbete längre upp i

åldern. Ytterligare en strategi som lyfts fram handlar om att utnyttja tekniken.

Genom årliga effektiviseringar på 0,5 % skulle rekryteringsbehovet minska med

71 000 personer fram till år 2026. De övriga strategierna handlar till stora delar

om att öka attraktionskraften när det gäller yrkena inom välfärden.

För Borås innebär prognosen för befolkningsutvecklingen fram till och med år

2026 att personer i arbetsför ålder (20-67 år) endast ökar med 9,54 procent.

Gruppen barn och unga (0-19 år) ökar med drygt 20 procent och gruppen äldre

över 80 år ökar med drygt 27 procent. (I(älla: Monica Lindqvist, strategisk

samhällsplanerare, Stadsledningskansliet). Den här utvecklingen visar tydligt att

Borås Stad behöver ha god beredskap för att klara kompetensförsörjningen av

1 Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden - Rekryteringsrapport 2018. Publicerad 2018-02-02.
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välfärdstjänsterna de närmaste 8-10 åren. Det krävs nytänkande: att våga 

utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap för att möta omfattande 

förändringar. 

Uppdrag 2018/2019 från Personalekonomiskt redovisning 

Utifrån att Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en 

beredskap för att möta omfattande förändringar så lyfter den 

personalekonomiska redovisningen fram sex uppdrag till nämnderna för 2018-

2019. Det handlar 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, rektytera, utveckla och behålla medarbetare och
därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina
mål.

Arbeta främjande med sjukfrånvaro handlar om att organisera arbetet för 

att behålla medarbetare vid god hälsa 

Uppdrag nummer tre från personalekonomisk redovisning handlar om hur 

Borås Stad organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. För att 

arbeta proaktivt med sjukfrånvaron och för uppdraget angående stadens 

strategiska arbete skulle det här projektet bli en viktig nyckel för måluppfyllelse. 

Det handlar om att med nya arbetssätt komma till rätta med den "sjuka" 

sjukskrivningen som kan härledas till organisatoriska faktorer. Alltså den 

ohälsan som kan sägas skapas av organisationen. Där målet indirekt är att kapa 

inflödet till sjukskrivning och minska antal rehabiliteringsärenden. 

Analys av nuläget 

SKL-projektet "Socialt utfallskontrakt" som Borås Stad deltog i under hösten 

2017 visade att: 

20% av medarbetarna står för 62% av sjukfrånvaron 

Det är samma grupp som återkommer år efter år 

Största riskfaktorn: Tidigare sjuk 

Riskgrupper finns fördelade över samtliga förvaltningarna, det är större 

spridning inom förvaltningarna än mellan dem. 

20 % av arbetsplatserna har identifierats som riskarbetsplatser med hög 

och ökande sjukfrånvaro 
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Sammanfattningsvis visar analysen att det finns stor kraft i att fånga upp 

riskindivider och riskgrupper i ett tidigare skede än idag och att arbeta 
med riktade insatser till dessa. 

I SKL:s analys användes begreppen riskindivid och riskgrupp för att hitta rätt 

inriktning av målgrupp och rätt inriktning på insats. Projektet Frisk organisation 

kommer att utgå ifrån begreppen individ med hög riskfrånvaro och arbetsplats 

med många individer som har hög riskfrånvaro. 

Definition på individ med högriskfrånvaro: Tidigare sjukhistorik, sjuk 3 ggr eller 

mer under ett år. 

Ekonomi - satsningar och vinster 

Den totala sjukfrånvaron för Borås Stad är 7,3 % varav korttidssjukfrånvaron 

(1-14 dagar) utgör en tredje del. Nivån 5,0 % är fullmäktiges mål för 2025 och 

detta är också regeringens uttalade mål för samtliga offentliga arbetsgivare 

redan till 2020. 

Idag kostar korttidsfrånvaro 123,52 miljoner kr. En sänkning till 5,0 % skulle ge 

en kostnad för korttidssjukfrånvaron på 84,2 miljoner. Vilket innebär en 

besparing på 39,3 miljoner kr. 

Omräknat enligt medianlönen på 27 600 kr motsvarar sjuklönekostnaderna 

(enbart kostnad för faktiskt utbetalt sjuklön 2017) 284 årslöner. Beräkningarna 

bygger på siffrorna för 2017, både för sjukfrånvaroläge, planerad tid (timmar), 

löneläge samt att samma fördelning mellan kort och långtidssjukskrivning 

består över tid. 

Projektide 
Avsikten är att bygga ett Chefsstöd (en avdelning) med uppdrag att fånga och 

hantera "färsk sjukfrånvaro" med insatser på gruppnivå/ stöd till chef. 

För att kunna fånga inflödet i sjukfrånvaro på ett tidigt stadie och agera 

proaktivt behövs ett bra beslutsstöd för riskscreening av arbetsplatser och 

återrapportering av nyckelindikatorer avseende sjukfrånvaro. Detta kan 

upphandlas i sin helhet av extern leverantör alternativt upphandlas en 

leverantör som bygger ett IT-stöd som svarar upp mot kraven och som Borås 

stad sedan blir ägare av. 

Chefsstödet ska enbart arbeta med den färska sjukfrånvaro på arbetsplatsnivå 

och ska inte gå in i rehabiliteringsarbete. Det innebär att det inte tar över HR

funktionens stödjande roll i rehabiliteringsarbetet eller det framgångsrika arbete 

som idag sker via medarbetarcentrum. Individärenden ska fortsätta att hanteras 

via företagshälsovården och enhetschef har kvar ansvar för rehabilitering. 

2 Beräkningarna utgår ifrån A Johrens modell. Där ingår: lön, semester, sociala avgifter, OH
kostnader, produktionsstörning. Beräkningen utgår från Borås Stads faktiska kostnader .. 
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Organisation 

Det här är ett strategiskt arbete för att öka organisationshälsan i Borås Stad. 

Förslaget är att teamet för chefsstöd blir en egen avdelning under 

Stadsledningskansliet, Personal och förhandling. 

Chefsstöd 

Ett chefsstöd (en avdelning) med uppdrag att fånga och hantera "färsk 

sjukfrånvaro" med insatser på arbetsplatsen/ stöd till chef. Tidigare erfarenhet 

med en screeningmodell för arbetsplatser med hög sjukfrånvaro har visat att 

detta är ett effektivt arbetssätt. Projektet skulle möjliggöra att denna 

arbetsmetod kunde sättas in på arbetsplatser med "färsk" sjukfrånvaro. Ett 

exempel på verktyg för chefsstödet är GDQ, en väl beprövad metod både 

nationellt och internationellt för att få dysfunktionella arbetsgrnpper att bli 

välfungerande grnpper. 

Förslag på grundbemanning i chefsstödsteamet är 6 heltidstjänster, beräknat 

utifrån att möta behovet tvärs alla arbetsplatser och förvaltningar i kommunen. 

Analysen bygger på en resursberäkning om i snitt 40h extra HR-stöd per chef 

och år på identifierade riskarbetsplatser (20% av stadens arbetsplatser med hög 

och ökande sjukfrånvaro), samt 20h i snitt på övrigt chefsstöd, utbildning och 

samverkan med externa samarbetspartners som företagshälsovården, 

försäkringskassan intern HR-funktioner m.fl. Beräkning bygger på snittlön om 

42 000 kr/ månad och anställd i chefsstöds teamet. 

Utöver personalkostnader tillkommer kostnader för lokalhyra, kontorsmaterial, 

datorer, testverktyg och utbildningsmaterial för de insatser som kommer ges 

inom projektet. 

Beslutsstöd / IT-stöd 

IT-stödet ska fungera som en väg in för sjukarunälan, rakt över hela 

organisationen. Samtliga medarbetares sjukanmälan fångas upp i en databas där 

medarbetaren gör en skattning (grov indelning) av sjukfrånvaroorsak. IT-stödet 

används som beslutsstöd för chefsteamet och möjliggör uppsökande 

gmpp/verksamhetsstöd till de arbetsplatser som har många individer med 

risksjukfrånvaro i ett tidigt skede. Detta är avgörande för att kunna gå in och 

arbeta proaktivt. 

Men det kan även bli ett bra beslutsstöd till första linjens chef som får en enkel 

vy över sin arbetsg11.1pps sjukfrånvaro i realtid. Detta för att tidigt fånga upp 

individer med riskfrånvaro och få ett stöd för sitt rehabiliteringsarbete, 

pedagogiskt och lätthanterligt. 

IT-systemet kan antingen upphandlas som ett färdigt IT-stöd med beräknad 

årlig kostnad 2,5 mnkr. Alternativt upphandlas en extern leverantör som bygger 

ett stöd som Borås Stad sedan blir ägare av. Det kan bli mer ekonomiskt 
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övertid men kräver troligtvis mer arbete inledningsvis. 

Utvärdering och kontinuerlig uppföljning 

Projektet behöver utvärderas för att möjliggöra en särskiljning på resultat från 

insatser inom projektet och en eventuell nationell nedgång i sjukskrivning. 

Detta kan göras av intern eller extern part. 

Utöver utvärdering krävs en regelbunden uppföljning. Den skall innehålla 

redovisning av förändringar i sjuktalen, redovisning av genomförda aktiviteter 

samt kostnadsuppföljning. Uppföljning skall ske 2 gånger årligen. 

Kostnad 

Beräknad kostnad för projektet är 10 mnkr per år under en treårsperiod. 

Samverkan 

Projektet var uppe på centralsamverkansgrupp (CSG) den 2018-05-17. 

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Per Olsson 

Avdelningschef 
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Verksamhet Titel Beskrivning Adress Ärendeansvarig Anteckningar Starttid 

Jag är granne till den nya förskolan på Sagavallen. Vi är 

flera som upplever förskolans fläktsystem som ytterst Hej Efter telefonsamtal med dig så hade jag ett 

störande på kvällar, helger och nätter. 
möte med vår driftstekniker Mats Christensson 
och enligt han så körs ingen ventilation på 

Exempelvis kan jag inte ha balkongdörren öppen då det 
kvällstid eller helger förutom korta intervaller 

stör sömnen. Att njuta av en fin sommarkväll på altanen för att kyla vid höga temperaturer. Han skulle 
är inte heller detsamma som innan. undersöka vidare och återkoppla till mig om 

Ärenden,1Lokalförsörjningsförval Vi undrar varför fläktarna måste vara i gång när det inte det fanns någon annan orsak till 
tningem>Drift och är någon verksamhet i lokalen. bullerproblemet. MVH Sören Larsson Tel: 033-

förvaltning»Förvaltare 6 Förvaltare 6 Tacksam för återkoppling. LFF - Sören Larsson 357384 2018-05-31 15:57 

Tack för anmälan att trottoaren vid 

fick mail angående mitt påpekande i går om grusiga 
Sjöhagsskolan inte var sopad efter vinterns 
sandning. Vi har påtalat detta för vår 

Ärenden»Lokalförsörjningsförval trottoarer vid Sjöhagenskolan och Älgstigen i Sjömarken. entreprenör som lovat att sanden skall vara 
tningem)Drift och Är inte Sjöhagenskolan kommunens ansvar? När det borta senast tisdag den 5/6. Älgstigen är inte 
förvaltning)) En hets chef gäller den lilla trottoarstump på Älgstigen är den vårt ansvar. Fredrik Wahlberg Enhetschef 

Förvaltning Enhetschef Förvaltnir nedanför en privat fastighet. LFF - Fredrik Wahlberg Förvaltningsenheten 2018-05-30 07:56 

Unneagårdens utemiljö för barnen är under all kritik. Just 

nu håller man på med att "göra lite nytt" på gårdarna, 

men allt är eftersatt, det växer igen med massa ogräs och 

uppfräschningen med nya saker för barnen går alldeles 
Hej! Vi beklagar att uppfräschningen dragit ut 

för långsamt. Samtidigt är utemiljön runt förskolan 

katastrof nu när de gräver upp gatorna runt hela 
på tiden. Arbetet skall nu åter vara igång och 
färdigställs fram till att konstgräs skall läggas 

förskolan. Detta har varit så i flera veckor!! och påverkar ut. Gräset är beställt och trolig leverans sker 
Ärenden>)lokalförsörjningsförval både barn och personal negativt. När blir ni klara och vad om två veckor, efter detta färdigställs arbetet. 
tningeni>Drift och är planen för de 11planteringsland" som finns? Barnen Vad gäller Gatorna så får vi hänvisa dig till 
förvaltning)) Enhetschef trivs inte nu när man får stänga in flera avdelningar på tekniska kontoret för besked. Hälsningar 

Förvaltning Enhetschef Förvaltnir samma lilla yta pga "uppfräschningen". LFF - Fredrik Wahlberg Fredrik Wahlberg Borås Stad, LFF 2018-05-28 16:12 

Ärenden)> lokalförsörj ni ngsförval 

tningennByggavdelningen,>Byggp 

rojekt4 övrigt fel Släp och diverse parkerat vid lekplats 3 Törnrosagatan 1-13, Borås LFF - Mansoor Afzali Fiberinstallatörerna 2018-05-23 10:20 

Har vid ett flertal tillfällen lagts sopor bredvid sopkärlet 

Ärenden))lokalförsörjningsförval vid kommunens hus vid skolan i Gånghester. Fåglar och 

tningen))Drift och råttor drar sig dit. Det bor en familj i kommunens hus för 

förvaltning»Förvaltare 5 Skräp, gata tillfället. De verkar inte förstå hur det skall hanteras. Skolvägen 7, Gånghester LFF - Niclas Örn Hyresgäst är informerad, hoppas på bättring. 2018-05-19 09:38 



Godmorgon! 

Jag har full förståelse för att man måste sopa bort allt 

grus från parkeringar när det inte står några bilar där. 

Men att mitt i ett bostadsområde blåsa bort sand med en 

kraftig blås som låter mycket klockan kvart över fem en 
Under vissa toppar när det gäller snö, men 
även upptagning av singel på våren. Så måste 

måndag morgon? Hur är det ens möjligt? Jag bor våra entreprenörer gå ut tidigt för att hinna 
närmaste granne med målsrydskolan och detta var precis med. Hoppas att detta inte kommer störa er 

Ärenden>>Lokalförsörjningsförval vad som mötte mig. Utförare var green landscaping. Kan igen. Jag kommer att informera entreprenören 
tningen»Drift och ju inte handla om pengar då det är samma ob tillägg gällande denna händelse. Med vänlig hälsning 
förvaltning»Förvaltare 5 Förvaltare 5 denna tiden som det varit på helgen 7 Rudsvägen 24, Målsryd LFF - Niclas Örn Niclas örn Fastighetsförvaltare 2018-05-07 05:47 

Hittar inget nummer att ringa på kvällen så jag skriver 

Ärenden»Lokalförsörjningsförval här. En bakdörr till ett av husen tillhörande Borås 

tningen))Administration>>Kundtjä museum står öppen. Vem som helst kan gå in. Det gäller 

nstansvarig Övrigt fel stuga från Eriksberg. Lff - Lisa Lindmark Lagt in som en felaqnmälan 20180503 Lisa 2018-05-02 19:32 

Ärenden>>Lokalförsörjningsförval 

tningen»Drift och Handikappplats utanför musiken hus/ gula skolan Hej har kollar m entreprenören det blir klart 
förvaltning>>Förvaltare 9 Förvaltare 9 extremt dålig skottad Stora Vägen 4, Fristad LFF - Claes Alexandersson under måndagen. 2018-03-22 08:10 

Ärenden»Lokalförsörjningsförval Har noterat att det är väldigt mycket istappar hängandes 

tningen»Drift och från hängrännan. Speciellt utanför småbarnsdelen, Har kontaktat fastighetsskötaren som tar bort 
förvaltning))Förvaltare 8 Förvaltare 8 ekorren/humlan. Ekvägen 4, Sandhult LFF -Anders Arvhage istapparna omgående. Mvh Anders Arvhage 2018-03-09 08:16 

Björkehov IS som vi hyr av ansvarar för 
sandning och snöröjning ute vid 
björkehovsstugan enligt avtal. Jag har idag 
2018-03-20 varit i kontakt med Malin Utter, 

Ärendeni>Lokalförsörjningsförval sekreterare och hon skulle i sin tur kontakta 
tningen))lokalresursavdelningen Buss chaufför har problem att vända och svänga ut från entreprenören som har hand om snöröjningen. 
i>Fastighetsingenjör 2 Fastighetsingenjör 2 Björkehovsstugan. Södra Granbäcksvägen 9, Borås LFF - Marie de La Motte Mvh Marie de la Matte 2018-03-07 14:40 

Vem ansvarar för sandning av ishalka inom skolan? ?? Vi lag har kontaktat Tommy Josefsson på 
far ramlat då det är ren is och ingen sandning Servicekontoret som ansvarar för sandningen 

Ärenden>>Lokalförsörjningsförval förekommer. Kommer skicka räkningen för och han skulle skicka upp en person att sanda 
tningen))Drift och läkarkostnader framöver. Skärpning. Det jag åsyhar ör ytorna. Sören Larsson Fastighetsförvaltare 
förvaltning>>Förvaltare 6 Förvaltare 6 bergdalskolan LFF - Sören Larsson Lokalförsörjningsförvaltningen 2018-03-05 18:17 

Hej. Vet inte om det är en trafikskada men kupan är lös o 

verkar trasig. Den svajar till när vi stod under den och den 

är placerad vid Viskafors bibliotek. Kan vara farligt om 

den lossnar och någon står under precis då. 

{detta är en felanmälan som kom in gällande belysning, Förmodar att det gäller en gatubelysning och 
Ärenden>>Lokalförsörjningsförval men tekniska har inget utanför biblioteket i har lagt in ärendet som en felanmälan till SK 
tningen)) Inkorg Inkorg Viskafors./Kristin Tekniska förvaltningen) Varbergsvägen 79, Borås LFF -Lisa Lind mark 2018/0301 Lisa 2018-02-2110:30 



Hej! Det blinkar en lampa på bottenplan i mitten inuti 

Ärenden»Lakalförsörjningsförval Sagans förskola på Norrmalm. Den har blinkat flera 

tningen)) Inkorg Övrigt fel kvällar & nätter. Kråkekärrsgatan 11, Borås LFF - Lisa Lindmark Felanmälan 2018-02-16 11:46 

Hej! Denna gångbana är för smal och brant för 
traktorn. Ingår därför inte i 
snö/halkbekämpning. Skyltar är på väg att 

Ärendenl>Lakalförsörjningsförval Ej halkbekämpad eller skattad gångväg till kärra backens sättas upp. Vid Halka/snö går man helt enkelt 
tningen»Drift och förskola Brämhult. Detta gäller den som går ner mot GVC på egen risk, annars får man gå runt. Med 

förvaltning))Förvaltare 5 Halka gång- och cykel mot Mönstergatan. LFF - Niclas Örn vänlig hälsning Niclas Örn Fastighetsförvaltare. 2018-01-19 20:36 

Linnea har ringt och förklarat för Jenny att det 
Ärenden)>lokalförsörjningsförval Ytterdörr utan lås i flera månader. Nu dessutom trasig så är AB Bostäders fastighet och att hon ska ringe 

tningen)) Inkorg Inkorg att den ej går igen. Rundeln 19, Borås LFF - Lisa Lindmark dem om detta/Pernilla S 2018-01-19 13:11 

Hej, 

Ang. Tummarpskolan i Dalsjöfors! 

Nu har jag lämnat pojken i "vita huset" och IGEN var det 

isbeläggning på stentrapporna. Se bilaga. 

Ursäkta, men skall det vara så djävla svårt att salta eller 

sanda på dessa redan farliga trapport? 

Jag påpekade detta vid ett tidigare tillfälle i slutet på förra 

året! 

Där jag arbeter är det saltat och isfritt men inte på er 

skala där barnen "arbeter". 

Måste vi vänta tills någon halkar och blir rejält skadad? 

Ärenden»Lokalförsörjningsförval Fastighetsskötaren åtgärdar problemet under 
tningenl>Drift och MVH Anders förmiddagen. Med vänlig hälsning Niclas Örn 

förvaltning))Förvaltare 5 Halka gång- och cykel Boråsvägen 54, Dalsjöfors LFF - Niclas Örn Fastighetsförvaltare 2018-01-18 06:52 



Hej och tack för ditt mail. Vi har vid ett flertal 

Jag är på Hemgården och undrar över varför det inte 
tillfällen försökt att få till en lösning på det 

finns någon möjlighet om man har en 
problemet du påtalar. En lösning som vi tittat 
på just trapphiss, problemet är att trappan är 

funktionsnedsättning, som gör att man har svårt att gå i för smal, då det även skall fungera som 
trappor. utrymning vid brand, vi har skapat en 

tillgänglig miljö på första våning och påtalat för 
Man kan inte komma upp till övervåningen på något sätt, de som driver verksamheten att de bör flytta 

där dels kafeet en del kurser och administrationen finns. ner serveringen till nedre plan så att allt kan ta 

Många som deltar eller vill delta i kursen blir begränsade del av denna, alternativet som kvarstår som vi 

i vad de kan delta i. också har undersökt är hiss och det är 

problematiskt att få in en hiss i denna byggnad, 

Jag har sett olika former av trapp hiss en som man sitter i 
jag hoppas att de som bedriver verksamheten i 
Hemgården "flyttar" ned de verksamheter som 

en stol som funkar även till mer vridna trappor. Sen finns besökarna måste/vill ha tillgång till. Med vänlig 
den som är tänkt för raka trappor. Som inte funkar till hälsning Lena Mellbladh 

Ärendenl>lokalförsörjningsförval någon av trapporna på Hemgården. Tillgänglighetskonsulent Borås Stad 
tningen))Drift och Lokalförsörjningsförvaltningen 033-35 73 31 

förva!tningi>Tillgänglighet Tillgänglighet Själv har jag svårt att gå l trappor. Åsbogatan 4, Borås LFF - Lena Mellbladh 0734-15 31 50 lena.mellbladh@boras.se 2018-01-17 09:20 

Ärendeni>lokalförsörjnlngsförval Beroende på var det var oplogat så har LFF ett 
tningenl>Drift och Ej halkbekämpad eller skottad gångväg till nya avtal med Servicekontoret att halkbekämpa 

förvaltning1>Förvaltare 5 Halka gång- och cykel kärrabackens förskola. Dammgatan, Brämhult LFF - Niclas Örn inom förskolans området. Brister är påtalade. 2017-12-2215:00 
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Sida Hm BORÅS STAD SKRIVELSE 1(1) 

Datum Instans 

2018-09-18 Lokalförsörjningsnämnden 

Anders Waldau 
Handläggare 
033 35 77 56 

Dnr LFN 2018-00076 2.9.2.25 

Förvaltningschefen informerar 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Anders Waldau, förvaltningschef informerar Lokalförsörjningsnämnden 

avseende: 

• GDPR

• Försäljning av fastigheter i Lokalbank.en

Mathias Duell 
Ordförande 

Anders W aldau 
F örvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 



Sida flm BORÅS STAD SKRIVELSE 1(1) 

Datum Instans 

2018-09-18 Lokalförsörjningsnämnden 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 35 73 82 

Dnr LFN 2018-00094 2.4.1.25 

Budgetprognos t.o.m. augusti 2018 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna budgetprognos t.o.m. augusti 

2018, samt att översända budgetprognosen till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lokalförsörjningsnämnden har upprättat budgetprognos t.o.m. augusti 2018 

som redovisar en negativ årsavvikelse mot budget med -XX X,'C.,'{ tkr. 

Budgetprognosen för år 2018 visar ett negativt resultat om -XX :XX,'{ tkr före 

kommunbidrag om XX XXX tkr. 

Besluts underlag 

1. Budgetprognos t.o.m. augusti 2018

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

F örvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 

033-35 70 00 vxl 



Sida 

Hffl BORÅS STAD SKRIVELSE 1 (1) 

Datum Instans 

2018-09-18 Lokalförsörjningsnämnden 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 35 73 82 

Dnr LFN 2016-00142 109 

Remiss: Uppföljning av Överenskommelse i Borås 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker remissen 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lokalförsörjningsnämnden har inget direkt samarbete med ideburna 

organisationer men bistår gärna övriga verksamheter vid behov. 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 

033-35 70 00 vxl 



Sida Hffl BORÅS STAD SKRIVELSE 1 (2) 

Datum Instans 

Malin Andersson 
Handläggare 
033-357361

2018-08-27 Fritids- och folkhälsonämnden 

Dnr FOFN 2018-00148 

Uppföljning av Överenskommelsen i Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för uppföljning av 

Överenskommelsen i Borås gentemot Kommunstyrelsen och ger nämnder och 

bolag i uppdrag att redovisa sitt arbete med De ideburna organisationerna. 

Varför uppföljning 

I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommen med De 
ideburna organisationerna i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden fick 
samordningsansvaret för arbetet och ansvarar därmed för uppföljning gentemot 
Kommunstyrelsen. Enligt Överenskommelsen skall arbetet beskrivas i 
handlings- och uppdragsplaner. 

För att vi skall kunna fortsätta att utveckla det gemensamma arbetet och 
förutsättningarna för samverkan behöver vi svar på några frågor kring vad som 
har gjorts och hur nämnder och bolag tänker framåt inom området. 

Svaret på frågorna kommer vi att redogöra för i en uppföljning till 

Kommunstyrelsen och på det årliga stormötet för Överenskommelsen i 

november samt lyftas in i en gemensam plan som antas av det gemensamma 
samrådet. 

Överenskommelsen i Borås 

Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De ideburnas 

organisationer, såsom föreningar, studieförbund, trossamfund, sociala företag 

med flera i Borås, ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Arbetet drivs 
av ett gemensamt samråd med representanter från Borås Stad, Trossamfunden, 
Föreningsrådet, Studieförbunden i Borås och Social ekonomi Sjuhärad. 

Den gemensamma utmaningen är hur vi kan utveckla och upprätthålla 

välfärden när det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social 
sammanhållning. I detta arbete stärks boråsarnas delaktighet och möjlighet att 
påverka. 

Tillsammans ska parterna inspirera till samverkan, mobilisera kring 

gemensamma intressen och utveckla samarbetsformer inom ramen för 
Överenskommelsen i Borås. 

Överenskommelsen i Borås utgår från sex principer, självständighet och 

oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och långsiktighet, 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 



Borås Stad 

som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund, som skall hjälpa oss att 

förhålla oss till varandra när vi vill samverka. 

Frågor att besvara 

På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan 
med De ideburna organisationerna? 

(Till exempel: Dialoger med enskilda eller flera föreningar kring något område? 

Tecknat någon IOP (Ideburet offentligt partnerskap) eller andra samverkansavtal med 

De ideburna organisationerna? Deltagit i intresseråd och nätverk med ideburna 

verksamheter? Utbildningsinsatser tillsammans med De ideburna? Arrangerat eller 

genomfört någon aktivitet eller verksamhet tillsammans? Deltagit i nätverket mellan 

förvaltningarna kring Överenskommelsen? Annat?) 

Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)? 

Vad är hindren/ svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan 

med De ideburna organisationerna? 

Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt 
sedan utveckla samarbetet med De ideburna organisationerna de 
närmaste åren? (Utgå från utmaningar i er egen verksamhet) 

Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för 
er att samverka? 

Andra synpunkter? 

Redovisning 

Vi önskar få in svar på nedanstående frågor senast fredag den 16 november för 

att redovisa på det stora samrådsmötet med De ideburna organisationerna 

(28/11) samt till Kommunstyrelsen så snabbt som möjligt därefter. 

Bilagor 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk / overensko 

mmelsen/overenskommelseniboras.4.1 bed2e 1 a 1 Sdde4cb01584be3.html 

Ida Legnemark 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

F örvaltningschef 

Sida 
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MISSIV 1(2) 

Datum Instans 

201X-08-27 Fritids- och folkhälsonämnden 

Dnr FOFN 2018-00148 3.7.1.0 

Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås 

Remiss instanser 

1. Arbetslivsnämnden

2. Fritids- och folkhälsonämnden

3. Förskolenämnden

4. Grnndskolenämnden

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden

7. Kulturnämnden

8. Lokalförsörjningsnämnden

9. :Miljö- och konsumentnämnden

10. Samhällsbyggnadsnämnden

11. Servicenämnden

12. Sociala omsorgsnämnden

13. Tekniska nämnden

14. Vård- och äldrenämnden

15. Kommunstyrelsen

16. Överförmyndarnämnden

17. AB Bostäder i Borås

18. Borås TME

19. Borås Djurpark

20. Borås Energi och JVliljö AB

21. Borås Elnät

22. Borås Parkerings AB

23. Industribyggnader i Borås AB

24. Fristadbostäder AB

25. Viskaforshem AB

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 

033-35 70 00 vxl 



Borås Stad 

26. AB Toat-pshus

27. AB Sandhultsbostäder

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 

2018-11-16. Remissvaren skickas i elektronisk form till ff.diarium@boras.se 

gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller 

remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2018-00148 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Malin Andersson 
Handläggare 
033 357361 

Sida 
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fll?J BORÅS STAD Sida 

SKRIVELSE 1(1) 

Datum Instans 

Jim Arvidsson 
Handläggare 
033 35 75 68 

2018-09-18 Lokalförsörjningsnämnden 

Dnr LFN 2018-00078 2.6.1.1 

Rapport om byggprojekt september 2018 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Rapport om byggprojekt redovisas återkommande vid Lokalförsörjnings

nämndens sammanträden 

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 

033-35 70 00 vxl 



Rapport om byggprojekt 

Under byggnation 

KreaNova förskola (Norrby) 
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Färdigställd juni 2018. 

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 27/8-18 

40 380 tkr 39 348 tkr 40 380 tkr 

Stads parksbadet (Etapp 1) 
Om-och tillbyggnad av Stadsparksbadet. Byggstart 19 juni 2017 med färdigställande september 
2018. 

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 27/8-18 

93 300 tkr 80 994 tkr 93 900 tkr 

Gånghesterskolan 
Om - och tillbyggnad av Gånghesterskolan. Totalentreprenad i samverkan. Byggstart juni med 
färdigställande december 2018. 

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 27 /8-18 

105 000 tkr 62 256 tkr 105 000 tkr 

Daltorpskolan fritidsgård & skolbibliotek 
Den gamla gymnastikbyggnaden skall omvandlas till nytt skolbibliotek & fritidsgård med cafe
verksamhet. Detta för att kunna förflytta fritidsgården i Götaområdet till Daltorpskolan. 
Byggstart november 2017 med färdigställande juni 2018. 

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 27/8-18 

13 400 tkr 12 155 tkr 13 400 tkr 

Silverpoppelns förskola, Göta 
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Byggstart december 2017 med färdigställande mars 2019. 

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 27/8-18 

39 240 tkr 12 038 tkr 39 240 tkr 

Tunnlandsgatans förskola (Marklandsgatans förskola), Hässleholmen 
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Byggstart februari 2018 med färdigställande april 2019. 

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 27/8-18 

39 700 tkr 10 794 tkr 39 700 tkr 

Scenteknik Stadsteatern 
Ombyggnad för att avhjälpa nuvarande arbetsmiljöproblem och säkerhetsrisker med dagens 
hantering av scentekniken. Byggstart januari 2018 med färdigställande september 2018. 

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 27/8-18 

72 000 tkr 71 943 tkr 79 100 tkr 

Sida 1 av 6 



Rapport om byggprojekt 

Viskastrandsgymnasiet ombyggnad 
För att möta skolans nya programstruktur samt de nya formerna för lärande så planeras ett antal 
ombyggnationer på olika delar av skolan. 
Byggstart februari 2018 med färdigställande januari 2019. 

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 27/8-18 

28 810 tkr 16512tkr 28 810 tkr 

Sven Eriksongymnasiet ombyggnad 

Ombyggnad av skolan för att tillskapa fler grupprum, studieplatser och lärosalar samt skapa en ny 
tydlig, öppen och tillgänglighetsanpassad entre. Vid den nya entren kommer såväl expedition och 
skolledning som kafe inrymmas . Fler sittplatser i matsalen, utbyte av skolans låssystem. 
Byggstart februari 2018 med färdigställande augusti 2019. 

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 27/8-18 

36 530 tkr 17 9 75 tkr 36 530 tkr 

Restaurering Vattentornet 
Restaureringsåtgärder för att säkerställa vattentornets byggnadstekniska livslängd. Projektet 
planeras att genomföras tillsammans med Arbetslivsförvaltningen med en social upphandling. 
Restaurering/byggnation påbörjas i mars 2018 med färdigställande december 2018. 

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 27/8-18 

9 000 tkr 3 873 tkr 9 000 tkr 

Skogsfrugatans LSS 
Nybyggnation av 6 lägenheter enligt LSS på Sjöbo. Färdigställande mars 2019 

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 27/8-18 

18 000 tkr 8 006 tkr 18 000 tkr 

Gyllingtorpsgatans LSS 
Nybyggnation av 6 lägenheter enligt LSS på Sjöbo. Projekteringen Färdigställande april 2019 

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 27/8-18 

17 000 tkr 10 317 tkr 17 000 tkr 

Skatehallen tillbyggnad 
Utbyggnad och anpassning av den befintliga skatehallen. Färdigställande oktober 2018. 

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 27/8-18 

4 420 tkr 2 145 tkr 4 420 tkr 
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Rapport om byggprojekt 

Sjömarkenskolan ombyggnation 
Om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan. Totalentreprenad i samverkan. Rivning av byggnader 
pagar. 

Anslag Nedlagda Slutprognos 
kostnader 27/8-18 

114 000 tkr 8 468 tkr 114 000 tkr 

Under projektering 

Alideberg förskola
1 

Vildmarken 
Förskolan ska ersätta paviljong Solgårdens förskola. 
Projektering avslutad. Anbudsräkning avslutad. 
Anbudsöppning juni. 

Gånghester förskola 
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Anbudsöppning maj. 

Sven Eriksonvallen 
Ersätta modulbyggnaderna, kiosken och den fristående 
befintliga byggnaden med en ny större byggnad med nya 
omklädningsrum. 
Anbud ses över. 

Under förstudie 

Boende 10-12 platser SOL 
Förstudien startas preliminärt kvartal fyra 2019. 

Blackbox repetitionslokal 
Förstudien är klar. 

Bodavallen 
Förstudien pågår. Ingår i Ny idrottshall Boda. 

Byttorpskolan BELOK 

Nedlagda 
kostnader 27/8-18 

1 860 tkr 

Nedlagda 
kostnader 27/8-18 

2 709 tkr 

Nedlagda 
kostnader 27/8-18 

969 tkr 

Slutprognos 

40 150 tkr 

Slutprognos 

37 950 tkr 

Slutprognos 

15 410 tkr 

Förstudien är klar och kommer att integreras i det pågående förstudiearbetet gällande 
Byttorpskolan. 

Byttorpskolan och Byttorp förskola ny- och ombyggnad 
Förstudien pågår. 
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Rapport om byggprojekt 

Dalsjöfors simhall 
Förstudien startas preliminärt kvartal två 2019. 

Engelbrektskolan 
Förstudien är klar. 

Erikslundskolan ombyggnad 
Förstudie ej startad. Ursprunglig inriktning var energieffektivisering. Uppdraget fått delvis ny in
riktning med verksamhet och större omfattning. Förstudie startas preliminärt kvartal fyra 2018. 

Gruppbostad med särskild service enl. LSS 
Förstudien startas preliminärt kvartal tre 2018. 

Gruppbostad med särskild service enl. LSS 
Förstudien startas preliminärt kvartal tre 2018. 

Kristinegården förskola 
Förstudien är klar. Omtag pga. planändring. 

Konstmuseet entre 
Förstudien klar. 

Kvarteret Nornan 
Föranalys startas preliminärt kvartal fyra 2018. 

Linneagården ombyggnad 
Förstudie startas preliminärt kvartal två 2019. 

Myråsskolan om-/tillbyggnad 4 par 
Förstudien klar. 

Norrbyskolan ombyggnad 
Förstudien avslutad. Upphandling pågår. 

Ny skola Gässlösa 
Förstudien startas preliminärt kvartal fyra 2018. 

Ny idrottshall Boda 
Föranalys startas preliminärt kvartal två 2018. 

Ny hall Fristad 
Förstudien startas kvartal två 2018. 

Pantängen, utbyggnad för samlokalisering Dataservice 
Föranalys startas preliminärt kvartal ett 2019. 

Racketcenter 
Förstudien är klar. 

Särlaskolan ombyggnad 7-9 
Förstudien är klar. Projektering påbörjas preliminärt kvartal tre 2019. 

Strandvägens förskola, Sandared 
Förstudien startades i februari. Projektering startas i juni. 

Sandgärdskolan ombyggnad 
Förstudie startas preliminärt 2020. 

Servicebostad Skogsfrugatan 
Förstudien startas preliminärt kvartal tre 2018. 

Skyttecentrum 
Inledande möte har hållits för att klargöra uppdragsgivare för projektet. Fråga är ställd till polis och 
hemvärn för samordning av eventuell användning. Intern beställare är FoF. Ett anläggningsråd har 
hållits. Förstudien klar. Inväntar lokaliseringsförslag från mark och exploateringsavdelningen. 
Kommunalrådsberedning hölls februari 2018. 
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Rapport om byggprojekt 

Sjöbovallen 
Förstudien klar. 

Svaneholms IP 
Förstudien startas preliminärt kvartal två 2019. 

Tummarpskolan renovering 
Förstudie ej startad. Inväntar skolstrukturutredningen. Inväntar Grundskolenämndens beslut. 
Föranalys/förstudie startas prelimärt kvartal ett 2019. 

Äspered förskola 
Förstudien är klar. 

Under garanti 

Garantiskede 2 år: 

Garantiskede 5 år: 

Garantibesiktning 2017 
Solosången 
Orangeriet 
Kadriljgatan LSS 

Garantibesiktning 2018 
Almåsgymnasiet vht-anp. 
Sven Eriksongymnasiet vht-anp. 
Kransmossen idrottsområde 
Bodaskolan etapp 2 
Almåsgymnasiet tillagningskök 
Bäckängsg. vht-anp hiss gymnastik 
Viskastrandsgymnasiet vht-anp 2016 
Dammsvedjan förskola, LärKan 
Almåsgymnasiet vht-anp 2016 
Badhusgatan SOL-boende 
Dammsvedjans SOL-boende 
Norrby fritidsgård och mötesplats 

Garantibesiktning 2019 
Bäckängsgymnasiet etapp 1 
Almåsgymnasiet autismspektra 
Sagavallen förskola 
Bodaskolan etapp 3, plan 4 
Kransmossen förskola 
Bäckängsgymnasiet bibliotek matsal 
Särlaskolan åtgärder yttre delar 
Kärrabackens förskola 
Hulta Ängar gångväg 

Garantibesiktning 2020 
Fristad 1, Tallbackens fsk 
KreaNova förskola 
Fristad högstadiet ombyggn. 

Garantibesiktning 2018 
Kronängs IP 
Lundbyhallen 
Bäckängsgymnasiet om- och tillbygg. 
Frufällegården 
Kelvingatan 

april 2017 
maj 2017 
juli 2017 

januari 2018 
februari 2018 
maj 2018 
juni 2018 
augusti 2018 
augusti 2018 
augusti 2018 
augusti 2018 
september 2018 
oktober 2018 
november 2018 
december 2018 

mars 2019 
mars 2019 
juni 2019 
augusti 2019 
augusti 2019 
september 2019 
september 2019 
oktober 2019 
november 2019 

feb 2020 
jan 2020 
jan 2020 

januari 2018 
februari 2018 
mars 2018 
juli 2018 
juli 2018 
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Rapport om byggprojekt 

Hestra förskola 
Bergdalskolan 

Garantibesiktning 2019 
Kypegården upprustning 
Barnens kulturrum 
Logatan LSS (Älggatan) 
Teknikgatan SOL-boende 

Garantibesiktning 2020 
Milstensgården fsk 
Trandaredgårdens fsk 
Frufällegården mottagningskök 
Kristinebergskolan 
Boråshallen stolar/jumbotron 
Sandaredsbadet 

december 2018 
december 2018 

januari 2019 
februari 2019 
mars 2019 
maj 2019 

januari 2020 
februari 2020 
mars 2020 
juni 2020 
september 2020 
december 2020 
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flm BORÅS STAD
Datum Instans 

2018-09-18 Lokalförsörjningsnämnden

Dnr LFN 2017-00207 290 

Bahra Gaphour Ali 
Handläggare 
033 35 73 32 

Anslagsframställan för Förskola på Alideberg, 

Vildmarken, Del av Lundby 1 :1 Skogshyddan 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning 
att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens 
anslagsframställan avseende nybyggnad av Vildmarkens förskola, Alidelundsgatan 6, 
del av Lundby 1:1 Skogshyddan. 

Projektets handläggning 

Förskolenämnden har 2017-10-19 (Dnr 2017 /FN0154 214) hemställt Lokal
försörjningsnämnden att utföra en förstudie för nybyggnad av Vildmarkens förskola på 
Alideberg. Förstudiekonto öppnades 2017-10-24. Efter genomförd förstudie togs 
projekteringsframställan upp i Lokalförsörjningsnämnden 2018-01-23 och tillstyrktes 
av Förskolenämnden 2018-04-26, samt beviljades av Kommunstyrelsen 2018-03-05 
(Dnr KS 2018-00120 2.6.1.1). 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2018 med en budget om 40.150 
tkr 

Projektbeskrivning och mål 

Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört projektering för en totalentreprenad 
tillsammans med representanter från Förskoleförvaltningen. Bygglov för byggnaden är 
inlämnat och beviljat. 

På grund av tomtens förutsättningar har en suterrängbyggnad bedömts som mest 
lämplig för ett så effektivt utnyttjande som möjligt av tomten. På plan 2 uppförs sex 
hemvister, ett större torg och ett mindre torg där barnen kommer att måla, skapa, läsa 
och experimentera. På suterrängplanet finns det arbetsplatser för pedagogerna, övriga 
personalytor, tillagningskök och en hemvist för en dygnet runt-verksamhet med ett 

Lokalförsörjningsförvaltningen 
Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
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Borås Stad 

Datum 

2018-08-30 

torg som fungerar som bibliotek. Hemvisten för dygnet runt-verksamhet kommer att 
integreras med övriga hemvister på plan två genom en invändig trappa. 

Utformningen av lokalerna följer Borås Stads lokalprogram för förskolor och bygg
naden är på totalt 1416m2 BRA. Förskolan får tillgänglighetsanpassade lokaler enligt 
Västra Götalandsregionens riktlinjer och en P-märkt inomhusmiljö. Byggnadens plac
ering och väderstreck medger möjlighet att förse byggnaden med solcellspaneler. 

Tomten delas upp i tydliga zoner för lek, transport och parkering. Lekgårdens storlek 
följer lokalprogrammet och kan om så önskas delas upp i småbarn- och syskoninriktad 
utformning. Parkering för föräldraangöring och personal anordnas i västra delen av 
tomten och utmed Alidelundsgatan. 

Möjlighet till inomhusparkering för anställdas elcyklar med tillhörande elcykelladdning 
har utretts under projektering och kommer att finnas på förskolan. 

Trafiksituationen i området har studerats och för att underlätta kommunikationen 
mellan förskolan och djurparken finns det förslag att tillskapa ett övergångsställe på 
Alidelundsgatan. 

De risker som fanns upptagna i detaljplanen är behandlade i projekteringen och 
kommunicerade med :i'vliljöförvaltningen. 

Konsekvensanalys lokaler 

Behovet av en ny förskola är sedan tidigare nämnt i lokalresursplanen och det är 
tidigare Stadsdelsnämnd Norr som lagt fram önskemål om en ny förskola på Alideberg. 
Tidigare Stadsdelsnämnd Norr har även påtalat behovet av att starta en dygnet runt
verksamhet i den nya förskolan på Alideberg. Detta önskemål anser även Förskole
nämnden är nödvändigt då den dygnet runt-verksamhet som idag bedrivs i det 
geografiska området är i tillfalliga lokaler med begränsad varaktighet. 

Denna förskola ska ersätta paviljong Solgårdens förskola på 60 platser på Solgårds
gatan och dygnet runt- verksamheten i tillfalliga lokaler på Savannens förskola, men 
även utöka totala antalet förskoleplatser i området. 

Tidplan 

Bedömd produktionsstart är satt till hösten 2018 med inflyttning våren 2020. 

Ekonomi 

För projektet redovisade kostnader baseras på inkomna anbud. 

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

31 729 000kr 
11 000 000kr 
1 085 000kr 

210 000kr 
1 280 000kr 
1 000 000kr 
1 000 000kr 

100 000kr 
47 404 000kr 
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Borås Stad 
Datum 

2018-08-30 

Projektets budget är kalkylerad till 47 404 000 kronor. 

Investeringsutgifter utslagen per m2 (BTA) är 30 544 kronor. 

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

Befintlig kapitalkostnad 

Befintlig driftskostnad 

Ny kapitalkostnad (rta 1,75%) av investeringen 

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 

Avgående lokalkostnad för LFN 

Tillkommande lokalkostnad för LFN 

Total kostnad 

År 2019 

0 kr 

0 kr 

2 387 307 kr 

723 576 kr 

-609 363 kr

0 kr 

2 501520 kr 

Förklaringar 

Kapitallmstnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 
avskrivning. 

Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 å 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden /verksamhetens hyra 

Ny schablonhyra 

Hyres tillägg av investeringen 

Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 

Total intäkt/hyra 

Hyresförändring för Borås Stad 

Totalhyra 
Befintlig schablonhyra 

Avgående hyra 

Tillkommande hyra 
Hyresförändring 

År 2019 Förklaring 

2 618 184 kr 

0 kr 

0 kr 

2 618184 kr 

År 2019 

2 618 184 kr 
0 kr 

- 463 860 kr
0 kr 

2154 324 kr 

Avgående hyran för nuvarande lokaler paviljong Solgården som ersätts av Vildmarkens 
förskola, är 463 860 kronor. 
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Borås Stad 

Besluts underlag 

Bilaga 1: Ritningar 

Bilaga 2: Investeringskalkyl 

Bilaga 3: Budgetsammanställning 

Mathias Duell 
Ordförande 

Datum 

2018-08-30 

Anders Waldau 

Förvaltn.ingschef 

Sida 
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DEL 1 

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering 

Fördelning av Projektkostnad 
- endast blå rutor fylls i av projektledare 

Projektledarens totala kalkyl/ prognos 

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 
PK / prognos k r  

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 

2 Markanläggning Anordningar eller anläggningar som inte 
-30 år är byggnader el/er inventa,ier, t.ex. vägar, 

parkefingsplatser, plattytor, plante,ingar 
och lekul1ustning. 11 000000 

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i dfiflbudgel) I 

J Stomme I grund Grundläggning inkl schakt, platta, 
-80 är bjälklag, bärande väggar/pelare, 

takbjälklag, lakstolar. ytlerväggsstommar / 
färdiga yllerväggsslommar med puls-
tegelbeklädnad 

9129 000 
Rivningsarbele Rivningsarbete inkl asbest oc.h pcb-

I sane1ing 

4 Tak, fasad, fönster Fasadylskiklinkl infästning, 
-30 är balkongerräcken, sluprör. 

Fönsler, fönslerdö,rar, ytterdörrar. 
enlrepartier och glasparlfer. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 
råspont, säkerhetsanordningar, 
lakbryggor, stosar, hängrännor, 
beslagning, 6 000000 

5 Stomkomplettering/ Trappor, innerväggar, innerdörrar och 
byggnadsinventarier/ partier, sakvaror, köksinredningar, 
inredning badrumsinredningar, övrig inredning. 
• 30 år (Avskrivning extern fastighet kontraktstid ) 

J 600 000 

6 Inre samt yttre ytskikt Inre utskikt; Golvbeläggningar, I 
- 20 år målningsbehandlingar, kakel, klinker, 

inne1tak. 
Yllre ytskikl; Ommålning fönster, dörrar, 
träfasader, ytskikt papp-och plåttak J 000 000 

7 lnslallalloner; el, rör, Komplell ventiationsanläggning, 
ven!, hiss, kyla elanläggning och va-anläggning, 
-25 är undercenlraler, hissinstallalioner, kyta, 

storköksutruslnina 8 000 000 

8 Vitvaror Kyl. f1ys, spis, kökslläkt, tvältmaskin, r 

- 15 år torktumlare I 1 000000 

9 Tekniska inslallalioner Larm, lås, passage, brand, slyrko1t, 
-15 år solceller, teleanläggning 1 000 000 

10 Övrigt post -fördelning Pro;'e/.Jenng I 1 085 000 
Bygg• och pro}ekUedn!ng I 1 000 000 
lved.1hrånlor 100000 
l,lyncf'9helskoslnader 1 280000 
Bes,1<.tn.'ngar, (Jvrigabygghe"ekoslnader • 210 000 
övn·g1 ! 1 000 000 

Restpost Evaku!nilglkos!nader -lokalhyra mm ( be!yd,mde 
dal) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET 

Anslu/n:ll9sa'l9flar 0 

Produktionskostnad inkl 
energiåtgärder= 47 404 000 

%-fördeln. 

0,0C'I, 

23,20\1, 

0,00\1, 

1Ui'J. 

0,00\1, 

U.UY. 

7,5!)1, 

i,ll'I, 

IUIY. 

l,1\Y, 

:2,1'Y. 

US½ 

1,11':', 

O,l1Y. 

2.70Y. 

O,«Y. 

:2,11'1, 

0,00% 

0,00'1, 

O.OOY. 

1,00 

Projekt 

UpphandHngsform 

Objekts-/projektnr 

Färdigställl 

Dok uppdaterad 

Annan 
Finansiering 

( PLU, ENERGI 

etc) 

=-

0 

Beräkningshjälp 

ID nr Ml 533 Komponentsavskrivning 

V!tl.'on 5 

Vildmarkens förskola 

Tolalenlreprenad 

62013 

2020-03·01 

2018-08-31 

-

-

0 

Prognos 

Annan finans 

Kvarvarande 

HB 

Ditt 

BOKSLUT 
2015-12-31 

För 

Komponenls-
avskrivning 

11 000 000 

9 129 000 

6 000 000 

3 600000 

J 000 000 

8 000000 

1 000 000 

1 000000 

1 085000 
1 000 000 

100 000 
1 280 000 

210 000 
1 000000 

0 

47 404 000 

47 404 000 

0 

.47 404 oool 

0 

%-fördeln. 

0.00'1, 

2l,:20'J. 

0,00\1, 

IS.li'I, 

0,c-)\1, 

12,(i'll. 

1,s,•A 

,.ll\l, 

11,1!\I, 

2,HY. 

1,ll'll, 

l,lJY, 

l,11Y. 

0,11% 

1,TOY. 

0.44\1, 

:2,11'1; 

Q,00\1, 

O,OOY, 

0.00:,; 

1,00 



Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 

ombyggnad samt renovering 

DEL 2 Fördelning komponenter för 
avskrivning 
- fylls i av bestäl_la_r_e _____ _, 

Lokalförsörjning - fördelning komponenter 

Komponent; Förklaringar; 

Mark !Anskaffningsvärde i förkommande fall I 

Markanläggning Anordningar eller anläggningar som inte är 
- 30 år byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plallytor, plante1ingar och 
lekutsustning. 

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget) 

övrigt post - fördelning 

Stomme I grund Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 
- 80 år väggar/pelare, takbjälklag, lakstolar, 

ytte,våggsstommar I färdiga yllerväggsstommar med 
puls- tegelbeklädnad 

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb--sanering 

Anslutningsavgifter 

Övrigt post - fördelning 

Tak, fasad, fönster Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 
-30 år stuprör, 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entreparlier och 
glaspar1ier. 
Tätskikl tak, tegel- och blgpannor, råspont, 
säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 
hängrännor, beslagnlng. 

Ö'vrigl post • fördelning 

Stomkomp/etteringl Trappor, inne,väggar, innerdörrar och paitier, 
byggnadsinventarier/ sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, öv,ig 
inredning inredning. 
- JO år (Avskrivning extern fastighet konlraktslid } 

Övrigt post - fördelning 

Inre samt yttre ytskikt live utskikt; Golvbeläggningar, 
- 20 år målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak. 

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dö1rar, träfasader, 
ytskikt papp-och plåttak 

Övrigt post - fördeln ing 

lnstalla lianer; el, rör, Komplett venU1ationsan1äggning, elanläggning och va 
vent, hiss, kyla anläggning, undercentraler, hissinstallalioner, kyla, 
- 25 år storköksut,ustning 

Övrigt post - fördelning 

Vitvaror Kyl, frys, spis, köksf/äkt, tväUmaskin, torktumlare 

Övrigt post • fördelning 

Tekniska installationer 
I 

Larm, lås, passage, brand, sly1ko1t, solceller, 
-15 år teleanläggning 

Övrigt post• fördelning 

10 Ovriqt post - fördelninQ Proje�len·ng 

Bygg- och pro;'elnledning 

Ktedlivtän/01 

Myndighel.sko.stnader 

Besiktningar, dvrigabyggheuekostnadet 

Ovrigl 

Restpost Evakuering.skos/nader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 
FINANSIERAS I DRIFTS BUDGET 

AnsM.ning.savgfler 

Underlag för komponentsavskrivning 

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör) 

Konto Aktivitet 

7911 4710 

Projekt 

Upphandlingsform 

Objekls-/projektnr 

Färdigställt 

Dok uppdaterad 

Redovisad Total PK I Summa I komp 
prognos kr 

0 

11 000 000 

0 

1 203 515 12 203 515 

9 129 000 

0 

0 

998 808 10 127 808 

6 000 000 

656 463 6 656 463 

3 600 000 

393 878 3 993 878 

3 000 000 

328 231 3 328 231 

8 000 000 

875 284 8 875 284 

1 000 000 

109 410 1109 410 

1 000 000 

109 410 1 109 410 

il1g.irovan 

ingV-ov•n 

ingV-ovan 

ingh-ovan 

ingV-ovar, 

ilg6rovan 

ingArovan 

il1gArovan 

47 403 999 

Ränta= 1,75¾ 

ID nr t.ll 533 Komponents1.vsk1ivning 
Ver'SionS 

Vildmarkens förskola 

Totalentreprenad 

62013 

2020-03-01 

2018-08-31 

Avskriv, lid antal Avskrivnings. 
år; kostnad/år 

Oändlig 

ao 406784 

80 126598 

,o 221882 

,o 133129 

20 166 412 

25 355011 

15 73961 

15 73 9ö1 

Avskrivn/ år= 1 557 737 

Ränta= 

kr 

Hyresförändring år 1, exkl driftkost.= 

829 570 

2 387 307 

AnS\/af Verksamhet Fri11 



I 

Akt 

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

,---
-� 

9681 
9541 
9641 

9631 

ll\?J BORÅS STAD
Bl.4.1 Budgetsammanställning 

Datum Datum Datum Datum L.' 

Fritt (Utgiftsslag) 2017-10-23 2018-01-23 2018-07-02 2018-08-13 Akt Fritt (Utqiftsslaq) 

Budget Budget Budget Budget 
r.-

I ~,, ·,r
,...,

i,.r,..J I Ll .,,,. � •. 

överslag proj.fram anslag I l 

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Bygg herrekostnad 
8212, 8215 Byqqnadsarbeten 29 ooo 

i 
34 500 42.7291, Myndighetsk6stnader . -

-

8222,8225 LIE-arbeten (GE-aNode) 
8232, 8235 Markarbeten � T .-

8312, 8315 Rörinstallation 
8322, 8325 Sprinklerinstallation --

I 

8332, 8335 Kvlinstallation 
8342, 8345 Vattenreninq -

8412, 8415 Elinstallation 
8422, 8425 Hissinstallation 
8432, 8435 Larminstallation 
8352, 8355 Brandskydd-gassläckn. .. 

8362, 8365 Ventilationsinstallation 
8372, 8375 Styr- och öveNakninq 

-= 

8242, 8245 Målninosarbeten 
8512, 8515 Storkök -

Solcellsanläqgning 
Underhåll 
Summa entreprenadutgift 29 000 
Summa byggherrekostnad 4 100 
Summa utgifter projektet 33 100 

Utgifter för ersättningslokaler I 0 
8065 Lokalhyror 
8095 Bränsle (El/värme) 
8522, 8525 Flyttningskostnader Il

=
�• 

8532, 8535 Oförutsett � 1 400 
Utrangering 

Summa total för projektet 34 500 
Yta m2 BTA 1552 
Utgift total kr/m2 BTA 22 229 
Utgift entreprenad kr/m2 BTA 18 686 
Utgift byggherre kr/m2 BT A - 2 642
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34 500 
4 150 

38 650 
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1·500 

40 150 
1552 

25 870 
22 229 

2 674 
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-

-
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-

J 

42 729 
3 675 

46 404 

0 
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T�•-�:a -
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1"000 

47 404 
1 552 

30 544 
27 532 

2 368 

-
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. ...;.... 

9644 
9645 

9651 
9651 
9651 
9651 
9651 
9651 
9651 
9651 
9651 
9651 

_ 9651 
9651 
9651 

0 
0 9652 
0 9652 

9652 
0 9652 

9652 
9652 
9652 
9652 

1000 9669 
9669 

1 000 
1 552 9852 

644 9859 
0 
0 

8035 Bygqlov 
8045 Anslutningsavgifter 
Konsultkostnader 

8611,8615 Arkitekter 
8621,8625 Landskapsarkitekt 
8631,8635 Geoteknikkonsult 
8641,8645 Konstruktionskonsult 
8651,8655 WS-konsult 
8661,8665 Ventilationskonsult 
8671,8675 Elkonsult 
8721,8725 Kökskonsult 
8731,8735 Akustikkonsult 
8751,8755 lnnemiljö 
8771,8775 Brandkonsult 
8781,8785 Sprinklerkonsult 
8711,8715 övrioa konsulter 
Kostnader för kontroll 

8815 Kontroll Byaa 
8825 Slut-/garantibesiktning 
8835 Kontroll WS 
8845 Kontroll El 
8855 Kontroll Hiss 
8865 Kontroll Kök 
8875 Kontroll Mark 
8885 Kontroll Övrigt 
8025 Ritningskopior 
8055,8056 Projekt-/byggledning 
Kapitalutgifter 

L 

8125 Ränta under byggtid 
8135 Dröjsmålsräntor 
Indexreglering 
Summa byggherrekostnad 

LOK ALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN 

� 

..J 

Projektnamn: Vildmarkens förskola 
Projekt nr: 62013 

Datum Datum 
2017-10-23 2018-01-23 

Budget Budget 

överslag proj.fram 

KSEK KSEK 
1 200 1 200 

400 400 
800 800 

Datum 

2018-07-02 

Budget 

anslag 

KSEK 
1 280 

480 
Bfi.

!

OI 

Datum 

2018-08-13 

Budget 

KSEK 

1 .100 - 1_2101t 1 085 . -

- 500 360 
70 133 

--
50 
80 130 
80 122 

70 133 
50 77 
80 46 
80 23 

100 30 
0 0 

50 31 
1 450 L 1 390 1 210 

450 100 30 LJ 

120 100 
- '· 50 20 � -

50 20 
20 10 -· - -

20 10 
20 10 
10 10 

1 000 1 000 1 000 
�� 350 �350 100 l 

350 350 100 

4 100 4 150 3 675 

0 

0 

0 

0 

0 
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BESKRIVNING: 

Fastighetsbeteckning: Lundby 1 :1 (del av) Areal: 

Fastighetsbildning: Tätort: Borås 

Adross: Alidelundsgalan 6 

övriga anmärkningar: 
Gällande detaljplan: 1490K-P1216. Angående planbestämmelser 
se bifogad bilaga. 

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB: 

På ka1tan redovisas kommunala vatten- och avloppsledningar (VA), 
fjämiärme-,fjärt1<yla- och gasledningar (fjv, fjk och gas) där sådana finns. 

For anslutning av VA ska SERVISANMÄLAN lämnas till Borås Energi 
och Miljö AB. 
Vid eventuella frågor kontakta oss på tel: 033 - 357404 

Ledliden vid nyanslutning är 10 veckor. 

Fjärrvärme/fjärrkyla: Kontakta oss på tfn. 020-97 13 00. 

I El och teleledningar under mark redovisas ej på kartan. 
Innan arbetet påbörjas inhämtas uppgifter om dessa hos nätägarna 

Teckenförklaring VA 

fl1D BORÅS STAD 

NYBYGGNADSKARTA för 

LUNDBY 1:1 (del av) 

upprättad: 2018-02-14 

dl�Mt ;/{/lhpMd 
M:lr1cAnnc Sjö�tr.m) 
Kart ingenjör 

Vatten 
Spl!lvacten 
Dagvctlcn 

SAMHÄLLSBYGGNADS
FÖRVALTNINGEN 

Dnr: BN2018-0214 

Skala 1:500 (A3) 1:250 (A1) 
Hb1dsyotom: 
RH 2000 

Koordinat�y!;tem: I Fotogrommotri: I Kartkonstrul<tion: 
SWEREF ng 13 30 CVI MS 

I 
Kundens anteckningar: 

Situationsplan 2 

Bygglovsritning 
2018-05-18 

mark 
& landskap 

S1ureg.3t •503 42 Boräs· 033-108013 • mark@llandsluipse 
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m?J BORÅS STAD Sida 

SKRIVELSE 1 (1) 

Datum Instans 

Bahra Ali 
Handläggare 
033 35 73 32 

2018-09-18 Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2018-00155 2.5.1.0 

Antagande av entreprenör avseende upphandling 

gällande förskola på Alideberg, Vildmarken, Del av 

Lundby 1 :1 Skogshyddan 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att som entreprenör avseende upphandling 

gällande förskola på Alideberg, Vildmarken, Del av Lundby 1:1 Skogshyddan 

anta :X::X::X:X:XXX med :XXX:XX:X:X:X kr 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lokalförsörjningsförvaltningens Byggavdelning har enligt förenklad upp

handling, genom annons i tendsign.com samt Borås Stads upphandling tagit in 

anbud för antagande av entreprenör avseende upphandling gällande förskola på 

Alideberg, Vildmarken, Del av Lundby 1:1 Skogshyddan. 

Anbudsöppning har för ovan nämnda ägt rum enligt protokoll den XXXXX 

2018 och har granskats enligt gransknings- PM den XXXXX 2018. 

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

F önraltningschef 

Lokalförsörj ni ngsnärn nden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl



fl'm BORÅS STAD
Sida 

SKRIVELSE 1 (1) 

Datum Instans 

Bahra Ali 
Handläggare 
033 35 73 32 

2018-09-18 Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2017-00047 287 

Antagande av partneringentreprenör Fas 1 för 

Norrbyskolan, komplettering av projektering. 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att som totalentreprenör avseende 

partneringentreprenör för Norrbyskolan, gällande komplettering av 

projektering, Fas 1 anta X:XJG""{__,Th_,"{XX,'[X_ 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lokalförsörjningsförvaltningens Byggavdelningen har enligt förenklad 

upphandling, genom annons i tendsign.com samt Borås Stads upphandling 

tagit in anbud för antagande avseende partneringentreprenör för Norrbyskolan, 

gällande komplettering av projektering. 

Anbudsöppningen för ovan nämnda har ägt mm enligt protokoll den X,"{ 2018. 

Anbudet har granskats enligt gransknings - PM den XX 2018. 

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Teleron 

033-35 70 00 vxl 



Sida mij BORÅS STAD SKRIVELSE 1 (2) 
Datum Instans 

2018-09-18 Lokalförsörjningsnämnden 

Richard Svanberg 
Handläggare 

Dnr LFN 2018-00156 2.6.1.1 

033 35 73 33 

Reinvestering i Borås simarena 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka 
förslaget om reinvestering i Borås simarena. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Nuläge 
Borås simarena har under några år drabbats av återkommande sprickbildning i 
massagolven i simhall och omklädningsrum. Två oberoende konsulter har utrett 
skadeorsaken och konstaterat att sprickbildningen beror på undermålig 
armering av betongkonstruktionen. I SO-metersbassängen har duken rört sig 
och bildat veck, vilket behöver åtgärdas. Simbassängens sarger och startpodier 
är drabbade av att kakelplattor släpper. Även mindre skador på läktare och 
rostskadade pelare behöver åtgärdas. 

Ärendet i sin helhet 

Atgärdsförslag 
I projektet avses massagolvet att tas bort och ersättas med ett nytt tätskikt som 
klarar att ta upp fortsatt sprickbildning och klinker som ytskikt. Skadade delar 
av duken måste bytas och erforderliga åtgärder för övriga skador vidtas. 

Konsekvensanalys lokaler 
Under ombyggnadstiden kommer Borås simarena att vara stängd och någon 
ersättningslokal kommer inte att anordnas. Badgäster och simklubben Elfsborg 
kommer att hänvisas till Alidebergsbadet och övriga badhus. 

Ekonomi 
Projektet finns upptaget i Lokalförsörjningsnämndens förslag till investerings
budget år 2019 med en bedömd projektbudget om 8.000.000 kr. För budgetår 
2018 bedöms nedlagda kostnader att uppgå till 500.000 kr. 

För reinvesteringen bedöms kapitalkostnaden uppgå till 540.000 kr. 
Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 
avskrivning på 20 år. 

Tidplan 
Projektet avser att starta omgående med projektering och med en preliminär 
byggtid mellan april - september 2019. 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 

033-35 70 00 vxl 



Borås Stad 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

2. Fritids- och folkhälsonämnden

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

Sida 

2(2) 



flm BORÅS STAD
Sida 

SKRIVELSE 1 (2) 

Datum Instans 

Bahra Ali 
Handläggare 
033 35 73 32 

2018-09-18 Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2016-00029 290 

Senareläggande av nybyggnadsprojekt Gånghester 

förskola 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att senarelägga projektet- och därmed 
avbryta pågående upphandling för nybyggnad av Gånghester förskola. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Förskolenämnden har 2017-03-30 (Dnr 2017 /FN0002 214) hemställt 
Lokalförsörjningsnämnden att utföra en förstudie för nybyggnad av Gånghester 
förskola. Förstudiekonto öppnades 2017-04-25. Efter genomförd förstudie togs 
projekteringsframställan upp i Lokalförsörjningsnämnden 2017-09-19 och 
tillstyrktes av Förskolenämnden 2017-11-30. 

Ärendet i sin helhet 

Projektbeskrivning och mål 

Lokalförsörjningsförvaltningen har projekterat och infordrat anbud på 
nybyggnad av Gånghester förskola. 

Efter utvärdering av samtliga inkomna anbud samt förhandling med 
anbudsgivarna konstateras att projektekonomin för projektet överskrider 
budgeten. Befolkningsprognosen för området Dalsjöfors (Dalsjöfors -
Bredared -Aplared - Gånghester -Målsryd -Rångedala -Äspered) visar på 
minskad befolkning för målgruppen över de kommande åren. 
Sammantaget de höga anbuden och den vikande befolkningsprognosen blir 
bedömningen att föreslå en senareläggning av förskoleprojektet. 

Konsekvensanalys lokaler 

Lokalförsörjningsförvaltningen inleder nu tillsammans med Förskole
förvaltningen ett arbete för att se över behovet av förskoleplatser i området. 

Anbud och ekonomi 

Eftersom byggprocessen förskjuts, kommer de infordrade anbudens 
giltighetstid att löpa ut. Tidsförskjutningen innebär också förändrade 
forntsättningar för marknaden, vilket kräver att en ny upphandling måste 
genomföras. För att säkra affärsmässigheten i den nya upphandlingen måste de 
redan infordrade anbuden beläggas med sekretess. 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 

033-35 70 00 vxl 

I 



Borås Stad 

Beslutet expedieras till 

1. Förskolenämnden

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

Sida 

2(2) 



Sida mIJ BORÅS STAD SKRIVELSE 1 (1) 

Datum Instans 

2018-09-18 Lokalförsörjningsnämnden 

Richard Svanberg 
Handläggare 

Dnr LFN 2017-00151 290 

033 35 73 33 

Information om lokalisering för Norrby förskola 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Projektets handläggning 

Förskolenämnden har i lokalresursplaneringen 2018-2020 framställt ett behov 
av en ny förskola 140 platser i område Norrby. En lokalisering med en till-
/ ombyggnad av K.ronängsgårdens förskola har beslutats i KS 2017-04-18 
(2013/KS0302 214) och detaljplanearbetet för Garvaren 15 m.fl. pågår. Det gav 
samtidigt i uppdrag att även se över och utveckla parkyta och ytor för idrott 
och aktivitet på Norrby. 

I Borås Stads budget 2018 har Fritids- och folkhälsofön,altningen, tillsammans 
med Tekniska förvaltningen, ett uppdrag att utveckla en aktivitetsplats på 
Norrby. 

För att få en bred sammanhållen vision för området inleddes detaljplanearbetet 
med en projektstudio med representanter från flera förvaltningar. Arbetet 
resulterade i att lokaliseringen av förskolan flyttades till den sydvästra delen av 
området. Förslaget är att samlokalisera förskolan med ex studentbostäder. 

Beslutet expedieras till

1. Förskolenämnden

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum Instans 

2018-09-18 Lokalförsörjningsnämnden 

Mikael Henrysson 
Handläggare 

Dnr LFN 2018-00035 3.2.1.2 

033 35 75 65 

Miljörapport, 2018 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna Nliljörapport Tertial 2, 2018 

samt översända bifogad Nliljörapport till Miljö- och konsumentnämnden. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Bakgrund 

Nliljö- och konsumentnämnden har ansvaret för uppföljningsarbetet med 

Nliljömål för Borås Stad. För att sammanställa en redovisning till 

Kommunstyrelsen använder de för nämndernas del Stratsys. 

Redovisning 

Nämndens rapport över miljömålsarbetet ska behandlas i Lokalförsörjnings

nämnden och redovisa till Nliljö- och konsumentnämnden. 

Besluts underlag 

1. Nliljörapport Tertial 2, 2018.

Beslutet expedieras till 

1. Nliljöförvaltningen

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Inledning 

Anvisning 

Ett inledande avsnitt som nämnden själv bestämmer utformningen av. 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1 a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 

ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Har förvaltningen / bolaget ett .Ja .Ja .Ja
certifierat miljöledningssystem? 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 

■ Nej ■ Nej ■ Nej

certifierat? 

1 d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer 

Andel anställda och förtroendevalda 
som genomgått en miljöutbildning, som 
inkluderar utbildning om Borås Stads 
miljöarbete. 

Utfall 2016 

82% 

Lokalförsörjningsnämnden, Miljörapport Tertial 2 2018 

Utfall 2017 Utfall 2018 

86% 87% 
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Hållbar samhällsplanering 

Beskrivning 

Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandat stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så 
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor 
kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta 
för invånarna. 

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar 

för en hälsosam livsmiljö 

3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och 

hälsomässigt hållbara. 

Indikatorer 

Andel kvalitetssäkrade nybyggda 
byggnader med särskild fokus på fukt, 
ljud och innemiljö. 

Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

100% 

I markentreprenader och byggnationer ska använda 

material vara inom kategori A eller B endast i undantagsfall 

C inom Sunda Hus databasen eller motsvarande. 

Anvisning 

Beskriv hur ni säkerställer att detta sker löpande. 

Förvaltningens miljöansvarige deltar tidigt i processen vid ny- och ombyggnationer. Entreprenörers ev. 
avsteg från krav i Sunda Hus sker endast vid mycket speciella omständigheter och ska godkännas av 
LFF. l\lliljöansvarig följer upp att miljökraven efterlevs genom miljömöten, platsbesök och egen
kontroller. Miljöansvarig utformar även miljökrav till förfrågningsunderlag. 
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Sida flin BORÅS STAD SKRIVELSE 1 (2) 

Datum Instans 

2018-09-18 Lokalförsörjningsnämnden 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 357382 

Dnr LFN 2017-00163 282 

Fastigheten Kyllared 1:101, - förhyrning av lokaler för 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna föreliggande avtalsförslag i 

enlighet med angivna villkor samt att översända avtalet för beslut i 

Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Grundskolenämnden har redovisat ett stort behov av centrumnära skollokaler. 

En möjlighet att frigöra Björkängsgymnasiets lokaler har uppstått genom att 

gymnasiet flyttar till Kyllared. Nämnden bedömer att förändringen ger bägge 

verksamheterna mycket lämpliga lokaler. 

Förslag: 

Fastighet 

Adress 

Hyresvärd 

Yta 

Hyra 

Index 

Kyllared 1:101 

Vävlagaregatan/Kyllaredsmotet 

Stadsporten Future 5 KB 

6 444 m2 

11 277 000 kr/år 

60 % KPI 

varav idrottshall 1 500 m2 

1 750 kr/m2 

Avtalstid 2019-06-15 -- 2034-12-31 9 mån uppsägningstid, 3 års förlängning 

Underhåll Hyresgästen 

Värme/VA/vent Inkl 

Moms Exkl 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 

033-35 70 00 vxl 



Borås Stad 

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

Sida 
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Sida fll?J BORÅS STAD SKRIVELSE 1 ( 1) 

Datum Instans 

2018-09-18 Lokalförsörjningsnämnden 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 35 73 82 

Dnr LFN 2018-00157 2.6.1.1 

Agamemnon Innerstaden 1 :1, Österlånggatan 4 
tilläggsavtal gällande sprinkler 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden godkänner föreliggande förslag till avtal i enligt med 

angivna villkor. 

Sammanfattning {Ärendet i sin helhet) 

Enligt brandskyddsdokumentation daterad 2018-02-16, framgår krav på att alla 

boendeytor på plan 2-5 i fastighet Innerstaden 1:1 skall förses med sprinkler. 
Tillsammans med denna installation utför fastighetsägaren underhåll som är 

ålagt hyresgästen (Borås Stad). Total kostnad för arbetet är 4 432 300 kr ink 

moms. För ovanstående anpassning utgår hyres tillägg om 820 030 kr per år, 
från och med 2019-09-01 till och med 2025-03-31. 

Förslag till avtal 

Fastighet: 

Adress: 

Hyresvärd: 

Tilläggshyra 

Total hyra 

Avtalstid 

Underhåll: 

Mathias Duell 

Ordförande 

Innerstaden 1 :1 

Österlånggatan 4 

Willhem 

820 030 kr/ år 

8 157 250 kr/år 

2019-09-01 - 2025-03-31 

Hyresgästen 

Anders W aldau 
Förvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 

033-35 70 00 vxl



Sida rlm BORÅS STAD SKRIVELSE 1 (1) 

Datum Instans 

2018-09-18 Lokalförsörjningsnämnden 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 35 73 82 

Dnr LFN 2018-00158 2.6.1.2 

Fastighet Trappen 12 K, Kvarngatan, hyresavtal för 

kommunal verksamhet 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden godkänner föreliggande förslag till avtal i enligt med 

angivna villkor 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Borås Stad hyr sedan tidigare en lokal på Kvarngatan 22, hyresgäst är Arbets

livsförvaltningen, då den ugns som är central för verksamheten i egenskap av 

restaurang är uttjänt behöver verksamheten en ny ugn. 

Fastighetsägaren installerar en ny ugn i och med att Borås Stad skriver ett nytt 

hyreskontrakt om 5 år. 

Följande förslag föreligger: 

Fastighet: 

Adress: 

Hyresvärd: 

Yta: 

Hyra 

Index 

Avtals tid 

Underhåll: 

Va/värme/vent/ el 

Moms 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden

Mathias Duell 

Ordförande 

Trappen 12 K 

Kvarngatan 22 

Marie-Louise Johansson 

331 m2 

464 537 kr/ år 

KPI 60 % 

2018-07-01 - 2023-06-30 

Hyresvärden 

Ingår 

Exkl. 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöks adress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum Instans 

2018-09-18 Lokalförsörjningsnämnden 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 35 73 82 

Dnr LFN 2018-00072 2.6.4.1 

Orangeriet 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lena Zetterberg, avd. chef Lokalresursavdelningen informerar gällande nytt 

avtal med operatör i Orangeriet. 

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders \X!aldau 

F örvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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