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Inledning
Servicekontorets personalekonomiska redovisning är ett dokument som beskriver
verksamheten ur ett personalekonomiskt perspektiv. Vi jämför nyckeltal över tid för att
se hur olika faktorer förändras. Redovisningen ska också fungera som vägvisare framåt
och vara till hjälp när vi beslutar om satsningar inom personalområdet.
Precis som tidigare år dubbelrapporterar vi i regel inte uppgifter som finns i andra
styrdokument. Det gäller till exempel det som ingår i planen för lika rättigheter och
möjligheter, lönekartläggningen och inrapporteringarna till kommunens centrala
personalekonomiska redovisning.
För jämförelser med andra förvaltningar i Borås Stad och andra kommuner hänvisar vi
till Borås Stads Personalekonomiska redovisning 2017.
En viss statistisk felmarginal kan förekomma pga. att enheten Redovisningsservice, samt
ekonomiservice för hela Servicekontoret, som tidigare ingick i den dåvarande
avdelningen Ekonom- Fordon –Verkstad (nu Fordon- Verkstad), nu ingår i resultaten
för Stabsfunktioner.
SERVICEKONTORET
Stina Christensson och Niclas Gullbrandsen
HR-specialister
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1. Personalvolym
Den personalekonomiska redovisningen avser i första hand månadsavlönade, alltså
tillsvidareanställda och visstidsanställda. I de fall intermittent anställda (timavlönade)
ingår anges det. Siffrorna visar alltid förhållandena per den 1 november, om inget annat
anges.

1.1. Antal anställda
Tabell nr 1: Antalet anställda, antalet anställningar samt antalet årsarbetare 2012-2017

2012

tillsvidareanställda
320

visstidsanställda
41

totalt antal
anställda
361

antal
årsarbetare*)
314

2013
2014

318
319

49
41

367
360

309
312

2015
2016

329
326

22
34

351
360

323
319

2017

324

53

377

319

*)Årsarbetare är ett schablonmått där ett årsarbete motsvarar 1 700 årstimmar. Siffrorna för årsarbetare avser endast
tillsvidareanställda.

Antalet anställda uppgick den 1 november 2017 till totalt 377 stycken. Totalt sett är det
en ökning jämfört med tidigare år. Vi kan dock se att antal tillsvidareanställda har
minskat något och ökningen finns i antalet visstidsanställda. Anledningen till att vi hade
kvar många säsongsanställda längre än normalt var att projekt kunde pågå längre än
normalt på grund av tillåtande väder och vind. Det beror även på den ökade mängden
av arbeten med fiberschakter.
I den mån vi kan försöker vi minska antalet timavlönade och vi månadsanställer när vi i
förväg vet hur mycket ersättaren ska arbeta. Exempel på tillfällen då vi anställer
timavlönad personal kan vara vid idrottsevenemang eller vid korttidssjukfrånvaro och
för extra storstädningar inom lokalvården.
Under året har vi haft tio konverteringar enligt LAS (Lagen om anställningsskydd) till
tillsvidareanställningar. År 2016 var det nio konverteringar.

1.2. Anställda fördelade efter kön och medelsysselsättningsgrad
Tabell nr 2: Antal anställda fördelat efter kön och medelsysselsättningsgrad

Kön

Antal anställda

Andel i %

Medelsysselsättningsgrad

kvinnor

106

28

98,0%

män

271

72

98,3%

totalt

377

100

98,2%

Även under 2017 kan vi se en ökning av andelen kvinnliga anställda, då andel kvinnliga
medarbetare ökat med en procentenhet, jämfört med förgående år. Majoriteten av våra
yrkesgrupper är mansdominerade men vi menar att en bättre balans sett till kön inom grupperna
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har en positiv inverkan åt båda håll. Vi arbetar därför i den mån vi kan med att få grupperna mer
jämställda, även om det ibland kan vara svårt. Till exempel finns det inte så många kvinnliga Ittekniker, eller manliga assistenter.
Medelsysselsättningsgraden har minskat något (från 98,4 2016 till 98,2 % 2017). Detta beror på
att en medarbetare på förvaltningen under 2017 fick omreglering av tjänst till lägre
sysselsättningsgrad på grund av stadigvarande sjukdom.

Servicekontoret hade totalt 377 anställda
(den 1 nov 2017)
324 st. var tillsvidareanställda och 53 st. var
visstidsanställda
Av tillsvidare- och visstidsanställda var 106 st. (28%)
kvinnor och 271 st. (72%) män
Medelsysselsättningsgrad var 98,2 %

2. Åldersstruktur
2.1. Medelålder och åldersfördelning
Servicekontoret har liksom flera andra förvaltningar inom Borås Stad en sned
åldersfördelning. Variationen är relativt liten från år till år. Medelåldern på
Servicekontoret ligger år 2017 på 46,6 år för tillsvidareanställd och visstidsanställd
personal. År 2016 var medelåldern för samma grupper 46,9 år. Totalt sett ses
medelåldern på Servicekontoret som hög eller mycket hög.
Bland tillsvidareanställd personal är medelåldern 47,7 år och bland visstidsanställd
personal 38,5 år för år 2017. Det är följaktligen en stor skillnad i medelålder bland
tillsvidareanställd personal och tidsbegränsat anställd personal.
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Likt förgående år kan vi, i ovanstående diagram, se att ett generationsskifte pågår på
Servicekontoret och kommer så att fortsätta ett par år framåt. Vid nyanställningar anställs ofta
medarbetare i de yngre åldersgrupperna, varför åldersgruppen 20-29 är såpass stor. Värt att
anmärka är att åldersgrupperna 30-39 år och 40-49 år är relativt små, men att hela 38 % av våra
medarbetare tillhör åldersgruppen 50-59 år. Inom åldersgrupperna 30-39 år och 40-49 år befinner
man sig ofta mitt i karriären, och vi tror att en anledning till att dessa åldersgrupper är relativt
små, kan vara att de som befinner sig här ofta kräver högre lön och förmåner, jämfört med vad vi
generellt kan erbjuda. Vi har vid flera tillfällen sett, att man börjar sin yrkesmässiga karriär hos
oss, och sedan går vidare i ett par år, för att sedan komma tillbaka och avsluta sin yrkeskarriär hos
oss.
Av personalen på Servicekontoret är 14 % över 60 år och kommer alltså att gå i pension inom sju
år. Vi har tidigare uppmärksammat att pensionssystemet är flexibelt och gör det möjligt för dem
som är i den här åldern att ta ut sin pension någon gång mellan 61 och 67 år. Detta gör att det är
svårt att beräkna hur många som kommer att gå i pension per år framöver. Vi har sett att vissa
väljer att sluta arbeta före 65 års ålder och att vissa vill arbeta kvar något år efter att de fyllt 65 år.
Så har det varit även under år 2017.

Medelåldern för tillsvidareanställd och tidsbegränsat
anställd personal var 2017 var 46,6 år
Den största åldersgruppen är de mellan 50-59 år, hela
38 % av de anställda tillhör den gruppen
Pensionsåldern är flexibel (61-67 år) och det gör det
svårt att beräkna hur många som kommer att gå i
pension inom det närmaste året
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3. Personalplanering
Vi arbetar aktivt med personalplanering. Vi försöker vara flexibla och låna ut vår personal mellan
avdelningarna vid behov. Vid upp- eller nedgångar i verksamheten försöker vi snabbt anpassa vår
personalstyrka efter behov på bästa sätt, till exempel genom kompetensutveckling eller intern
omflyttning. Detta gäller även om man behöver byta arbetsuppgifter tex pga. rehabiliteringsskäl
(se mer under kap. 5).
Vidare strävar vi efter en så bred kompetens som möjligt hos våra medarbetare, vilket ökar
flexibiliteten i de uppdrag vi kan ta på oss. Vi satsar därför mycket på kompetensutveckling för
vår personal. Vi använder oss av en databas för dokumentation över vilka kurser och utbildningar
våra medarbetare har genomgått för att vi på bästa sätt ska kunna få en överblick över vilken
kompetens som finns hos våra medarbetare. Vi kontrollerar även fortlöpande vilka lagstadgadeoch övriga grundläggande utbildningar som behöver uppdateras. För arbetsledare och chefer
finns i Borås Stad ett särskilt utbildningsprogram, som sträcker sig över flera år.
En planeringsfråga vi arbetar löpande med är konverterings- och företrädesregler enligt Lagen
om anställningsskydd (LAS). All anställningstid i Borås Stad räknas vilket betyder att även om en
medarbetare inte har varit anställd länge på Servicekontoret kan hon/han ha varit det på andra
förvaltningar inom Borås Stad. Vi för därför dokumentation över vår tidsbegränsat anställda
personals antal anställningsdagar.
3.1. Personalomsättning
Tabell nr 3: underlag för uträkning av personalomsättning (tillsvidareanställda) 2013-2017

Andel som börjat (%)
Andel som slutat (%)
Nettoförändring i procent

2013

2014

2015

2016

2017

2.5

1

2

4

6

5
– 2,5

6
–5

8
–6

10
–6

11
-5,2

(d.v.s. andel som börjat minus andel
som slutar) Notera att det finns olika kodning
kring att avsluta en anställning och det kan
då göra att siffrorna ovan är något osäkra.

Personalomsättningen 2017 är 5,2 %. Vi kan se att det är en större andel som slutat än
som har börjat. När en person säger upp sig eller slutar gör vi alltid en bedömning för
hur det ser ut för enheten och förvaltningen för att på så sätt kartlägga hur behovet ser
ut av att ersätta med en ny person.
3.2. Personalplanering och framtida rekryteringsbehov
Som vi tidigare redovisat är åldersfördelningen bland medarbetarna ojämn. Det finns
fler äldre (45 år+) än yngre (30 år-). Många kommer att gå i pension under de närmaste
åren och vi har redan på vissa avdelningar kunnat se att en generationsväxling har ägt
rum, till exempel i vår fordonsverkstad, där största delen av medarbetarna numera är
yngre. På andra håll, som t.ex. på redovisningsservice, är flertalet medarbetare äldre och
där har generationsväxlingen inte skett ännu. Som vi tidigare har nämnt, kommer vi
framöver se att fler medarbetare, särskilt bland de yngre, väljer att sluta på grund av
andra skäl då det blir allt vanligare att man byter arbetsgivare oftare. I dagens samhälle
ses det inte som något negativt att byta arbetsgivare efter något eller några år, och
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många ser det som en möjlighet både att utvecklas samt att kunna påverka sin
löneutveckling positivt.
Vi påverkas även av det som händer i omvärlden, både konjunkturmässigt och
organisationsmässigt i Borås Stad. Det är flera faktorer att ta hänsyn till och vi arbetar
aktivt med att bevaka vår omvärld, till exempel när det gäller löner och övriga förmåner.
Under de två senaste åren har vi sett en rejäl ökning av rekryteringsärenden jämfört med
tidigare år. Under 2017 genomfördes 21 rekryteringar, och under 2016 genomfördes 26
stycken (detta kan jämföras med 2015 tex då endast åtta rekryteringar genomfördes).
Bland dessa 21 rekryteringsärenden innebar ett flertal att vi behövde fler än en person
till tjänsten, som till exempel när vi rekryterade anläggningsarbetare, park- och
anläggningsarbetare, fastighetsskötare, rörläggare och hantverkare. Där tog vi in 2-3
stycken för varje rekrytering. Vi har med andra ord rekryterat in fler än 21 personer,
trots att vi ”endast” har haft 21 rekryteringsärenden i rekryteringssystemet Heroma. Vi
har under året, förutom ovan nämnda grupper, bland annat rekryterat arbetsledare med
inriktning fastighet, administratör, mätningsingenjör och lönekonsult. I samband med
några av de rekryteringar vi genomfört, var vi tvungna att omannonsera tjänsten och
göra nytt urval. Det berodde bland annat på att sökande tackat nej till erbjuden tjänst, få
antal sökanden eller att sökanden inte uppfyllt de kvalifikationskrav vi ställt i
rekryteringen.
Vi har utöver de 21 rekryteringsärenden som nämnts ovan även genomfört några
rekryteringar för kortare tidsbegränsade anställningar. Dessa finns alltså inte nämnda i
statistiken ovan, men är ändock rekryteringar som krävt både tid och arbete.
Vi har fortsatt att arbeta med rekryteringsverktyget Garuda för få en kompetensbaserad
och strukturerad rekrytering samt för att motverka alla eventuella former av
diskriminering i rekryteringsprocessen. Under 2017 har i princip alla rekryteringar gjorts
enligt Garuda, bortsett från rekrytering av säsongsanställd personal.

Vi har fortsatt arbetet med att kvalitetssäkra
rekryteringsprocessen i alla steg och använder oss av
Garudas verktyg för kompetensbaserad och
strukturerad rekrytering.
Under 2017 hade vi 21 rekryteringsärenden.
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4. Resursanvändning – arbetad tid och frånvaro
Nedan följer en redovisning av arbetad tid, frånvaro, övertid och mertid.
4.1. Arbetad tid och frånvaro
Tabell nr 4: arbetad tid och frånvaro, i timmar

2016

2017

Planerad tid

664 125

751 524

Frånvaro (inkl. t.ex. sjukfrånvaro, studie- och föräldraledighet)

148 817

151 178

Övertid/mertid/fyllnadstid

11 330

14 813

Verklig arbetad tid

503 978

585 533

Observera att ”verklig arbetad tid” inte ska blandas ihop
med debiterbar tid. I ”verklig arbetad tid” ingår också tid
för till exempel utbildningar, arbetsplatsträffar,
informationsmöten och vård av maskiner och utrustning.
Observera att siffrorna för 2016 avser mätperioden
2016-01-01--2016-11-30, medan för 2017 avser hela året

Vi kan se att den totala frånvaron har minskat något (observera att 2016 års siffror i tabellen ovan
inte har med december månad i beräkningen). Vi kan se att det bland annat beror på en
minskning av antalet sjukdagar men också av övrig frånvaro utan lön, t.ex. studieledigheter. I
övrigt skiljer det inte mycket mellan år 2017 och år 2016.
4.2. Övertid och mertid
Tabell nr 5: övertid inom och utom beredskap 2017

2016

2017

övertid inom beredskap

5 086

3 849

övertid utom beredskap

7 439

13 019

övertid totalt

12 525

16 868

Observera att siffrorna för 2016 avser mätperioden
2015-12-01--2016-11-30, medan för 2017 avser hela året

I ovanstående tabell kan vi se att den totala övertiden ökade 2017 i jämförelse mot 2016 även om
övertiden i beredskap minskade.
Det som är mest utmärkande kopplat till övertiden utom beredskap i tabellen ovan är främst
återställning som gjorts i samband med fiberschakter.
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Planerad tid: 751 524 timmar
Verklig arbetad tid: 585 533 timmar (exkl. övertid m.m.)
Övertid totalt: 16 868 timmar
Sjukfrånvaro: 32 905 timmar
Övrig frånvaro: 118 273 timmar (t.ex. för föräldraledighet
och studieledighet)

5. Sjukfrånvaro och rehabilitering
Nedan redovisas antal sjukfrånvarodagar inklusive sjukersättning under årsperioden
1 januari – 31 december 2017 för all tillsvidare- och visstidsanställd personal. Precis som
förut redovisas sjukfrånvaron i kalendersjukdagar. En sjukdag räknas alltså som en
sjukdag oavsett omfattningen på sjukskrivningen. Med i statistiken är även de med som
har icke-tidsbegränsade sjukersättningar efter beslut av Försäkringskassan.
5.1. Sjuka och friska
Sjukfrånvaron på Servicekontoret uppgår till 4,6 %. Det är en minskning med en procentenhet
från 2016 då den var 5,6 % och vi på förvaltningen ser mycket positivt på denna minskning.
Borås Stads totala sjukfrånvaro uppgick 2017 till 7,3 % (8,2 % för kvinnor och 4,6 % för män).
Anledningarna till de uppkomna sjukskrivningarna är flera. Några exempel är ångest- och
depressionsrelaterade sjukdomar, men det kan också handla om hjärtproblem, förslitningsskador
och långa rehabiliteringsperioder i samband med sjukdom. Det är främst sjukdomar där vi har
svårt att på förhand bedöma vad konsekvensen blir och hur lång sjukskrivningsperioden kommer
att bli. Rehabiliteringsansvaret ligger alltid på arbetsgivaren, oavsett anledning till sjukskrivningen.

Tabell nr 6: sjukfrånvaro år 2011-2017

Sjukfrånvaro

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5,1

4,9

5,3

5,3

5,6

4,6

Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning,
angivit i %

En viss sjukfrånvaro kommer alltid att finnas, men det gäller att noga analysera den för att hitta
eventuella samband mellan arbetsmiljöfaktorer, kopplingar till åldersstruktur och annat som kan
påverka. Ett annat begrepp att ta hänsyn till är ”optimal sjuknivå”, alltså en rimlig nivå (2-4 %).
En ”för låg” sjukfrånvaro skulle kunna vara tecken på att medarbetarna går till arbetet trots att de
egentligen är sjuka.
En annan sak som är viktig i sammanhanget är att försöka få en sjukskriven medarbetare i arbete
så fort det är möjligt med hänsyn tagen till sjukdomsbesvären. Detta kan vara svårt, inte bara på
grund av diagnosen utan även på grund av att våra möjligheter att anpassa arbetsuppgifterna är
begränsade.
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5.2. Sjukfrånvaro, intervall (år 2016-2017)
Diagram nr 1: Sjukfrånvaro i antal sjukdagar, dagar i intervall, 2016- 2017

Ovanstående diagram visar sjukfrånvaro i antal sjukdagar fördelat i intervall (år 2016-2017).
Som vi presenterat tidigare är den totala sjukfrånvaron 2017 lägre jämfört med tidigare år (2016).
Det är främst de långa sjukskrivningarna (över 60 dagar) som har minskat.
Diagram nr 2: Antal sjukdagar per ålderskategori 2017
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Tabell nr 7: Antal sjukdagar per ålderskategori, intervall 2017

0-1 dag

1-14 dag

14-28 dag

28-60 dag

60< dag

Totalt

Ålder 0-19

4

13

0

0

0

17

Ålder 20-29

11

254

70

0

156

491

Ålder 30-39

12

220

29

90

31

382

Ålder 40-49

9

353

27

168

458

1015

Ålder 50-59

32

709

144

233

1514

2632

Ålder 60-99

3

266

63

72

907

1311

Totalt

71

1815

333

563

3066

5848

I ovanstående diagram och tabell ser vi antalet sjukdagar fördelat på ålderskategori. Vi ser att
ålderskategorin 50-59 år är det med största andelen långtidssjukskrivna (samma som för 2016).
Om man ser till förvaltningens personal totalt är det främst i de äldre åldersgrupperna som vi har
flest antal medarbetare.

Diagram nr 3: Antal sjukdagar per avdelning, intervall 2017
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Tabell nr 8: Antal sjukdagar per avdelning, intervall 2017

0-1 dag

1-14 dag

14-28 dag

28-60 dag

60< dag

Totalt

2

115

0

0

0

117

6

133

27

27

543

736

11

268

11

54

313

657

37

965

201

333

1269

2805

15

334

94

149

942

1534

Stabsfunktioner
(inkl. Redovisning)

Dataservice
Fordon,
Verkstad
Entreprenad
Personal- och
Kontorsservice

Ovanstående diagram och tabell visar antalet sjukdagar per avdelning för år 2017. De som ingår i
Stabsfunktioner inklusive Redovisningsservice är till exempel assistenter, nämndsekreterare,
kommunikatör, kvalitet- och miljösamordnare, ekonomer samt HR-specialister. Jämfört med år
2016 kan man se att antalet sjukdagar har minskat på Dataservice (och att det är de långa
sjukfallen som har minskat). Avdelningen Fordon-Verkstad har i princip oförändrat antal
sjukdagar jämfört med 2016, (både sett till korta och långa sjukfall). För avdelningen Entreprenad
har antalet sjukdagar minskat kraftigt och det är främst de långa sjukfallen som har minskat. För
Personal- och Kontorsservice har antalet sjukdagar totalt minskat. De långa sjukfallen på
avdelningen har minskat kraftigt, samtidigt som de korta sjukfallen har ökat.
5.3. Rehabilitering
Under år 2017 tillkom 13 stycken nya rehabiliteringsärenden (5 kvinnor och 8 män).
Många rehabiliteringsärenden är svåra för oss som arbetsgivare att förebygga och det tar
ofta lång tid att bli helt frisk. Det kan röra sig om ångest- och depressionsrelaterade
sjukdomar eller hjärtproblem. De sjukfallen är mycket individuella och därför är det
svårt för oss att på förhand veta hur lång sjukskrivningen blir.
Under år 2017 avslutades totalt 12 stycken rehabiliteringsärenden (3 kvinnor och 9 män)
och när året var slut fanns det 15 pågående fall (6 kvinnor och 9 män) Likt förgående år
är det männen som dominerar rehabiliteringsstatistiken, dock är det värt att poängtera
att vi är en mansdominerad förvaltning.
HR-funktionen och arbetsledare/chefer vid Servicekontoret arbetar aktivt med
sjukskrivningarna, och som vi tidigare nämnt har sjukfrånvaron minskat med en
procentenhet under 2017. T.ex. tar HR-funktionen fram sjukstatistik en gång i månaden,
och då tittar vi på hur det sett ut den senaste månaden och vi tittar även på hur det sett
ut ett år tillbaka. Vid behov tar HR-funktionen kontakt med arbetsledaren/chefen, ett
exempel på en sådan situation kan vara om en person har haft ett stort antal upprepade
fall av korttidssjukfrånvaro. Det är arbetsledaren/chefen som är ansvarig för
rehabiliteringsärendet, även om HR-specialisten kan bidra med värdefull expertkunskap
och rådgivning inom området. T.ex. kan HR-specialisten vara behjälplig med att tolka de
arbetsrättsliga reglerna i samband med rehabiliteringen, eller med att medverka vid
rehabilteringsmöten med Försäkringskassan, Företagshälsovården och Vårdcentralen.

Sjukfrånvaron uppgick under 2017 till 4,6 %
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6. Systematiskt arbetsmiljöarbete, samverkan och hälsa
I begreppet arbetsmiljö ingår allt som har med vår miljö i arbetet att göra, både fysiskt och
psykosocialt. Här ingår också de hälsostrategiska frågorna och det som man normalt kallar för
friskvård. Det är alltså ett mycket vitt begrepp.
Ledningsgruppen har tagit upp frågor om hälsa, hälsoutveckling och friskvård vid ett
flertal ledningsgruppsmöten under året. Ett syfte har varit att tydliggöra vad vi satsar på
och varför vi gör det och vad vi räknar med att vinsterna ska vara med en viss satsning.
Under första delen av 2017 har vi genomfört hälsoundersökningar via Previa. Vi har
under 2017 även genomfört två riktade satsningar, så kallade hälsoscreening, i två olika
arbetsgrupper på Servicekontoret. Det innebär att arbetsgrupperna med stöd av
företagshälsovården undersökt hur den fysiska och psykiska arbetsmiljön ser ut i
gruppen, så kallad ”screening” och utifrån det har man satt ihop en handlingsplan för
gruppen.
Från och med 1 september 2017 har vi fått en ny leverantör av företagshälsovård i hela
Borås Stad, Feelgood, och således har en del av vårt hälsoarbete bestått i att bygga upp
nya rutiner för arbetet med vår nya leverantör.
6.1. Systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan
Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka kring arbetsmiljön på olika sätt. Vi har därför fortsatt
att arbeta efter FAS-05-avtalet (Förnyelse – Arbetsmiljö – Samverkan) under 2017. Vi har olika
former för samverkan på olika nivåer i förvaltningen, Förvaltningens samverkansgrupp (FSG),
arbetsplatsträffar (APT) och medarbetarsamtal. Vi har också mer informella dialoger och även
förhandlingar enligt MBL med de fackliga organisationerna tex vid omorganisationer.
6.2. Samverkan
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) har sammanträtt nio gånger under det gångna
året. Frågor som tagits upp har bland annat varit ekonomi, kvalitet och miljö,
rekryteringar, arbetsskador, tillbud och olyckor. Vi arbetar utifrån en fast dagordning
och varje part har möjlighet att lyfta frågor i det forumet. FSG fungerar också som
skyddskommitté och här ges bland annat information om inplanerade skyddsronder,
anmälda skyddsombud osv.
Alla FSG-protokoll skickas till medarbetarna antingen via e-post eller via brevpost.
Protokollet anslås även på förvaltningens anslagstavla. Frågor som rör enskilda
personärenden förhandlas alltid separat, dessa tas aldrig i FSG.
Den arbetsgrupp som tillsattes under 2014, och som har till uppgifter att följa upp
åtgärder för de genomförda skyddsronderna, har fortsatt sitt arbete under 2017.
Arbetsgruppen är partssammansatt och består av HR-specialist, kvalitet- och
miljösamordnare samt representanter från de fackliga organisationerna. Samtliga
representanter i arbetsgruppen finns också representerade i FSG. Gruppen träffades en
gång under 2017 (på grund av vakant tjänst som kvalitet- och miljösamordnare blev
antalet möten något färre än vanligtvis). Vi kan se att det har varit positivt att följa upp
skyddsronderna på detta sätt, bland annat då protokollen från skyddsronderna numera
har bättre kvalité vilket underlättar planering av åtgärder och uppföljning.
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På arbetsplatsträffarna samverkar anställda och arbetsledning. Även här har vi en fast
dagordning och det ligger stort fokus på utveckling, planering och uppföljning av
arbetet. Många av de här frågorna tas också upp på ett naturligt sätt i det dagliga arbetet,
verksamhetsplanering för arbetsgrupperna är exempel på det. Vid vissa tillfällen har
chefen behov av stöd i samband med APT och under 2017 har HR-specialisterna
medverkat vid några APT-möten, t.ex. för att prata om löneöversynsprocessen. HRspecialisterna har även pratat om SAM-kalendern vid något APT.
Det individuella medarbetarsamtalet (tidigare benämnt som utvecklingssamtal) har som
övergripande mål att bidra till att det blir bättre resultat i verksamheten. Här går man
igenom verksamhetens mål, vilken väg man ska gå för att uppnå dem och på vilket sätt
medarbetaren bidrar till det. Man tar också upp utbildningsbehov och hur det fungerar i
det dagliga arbetet. I lönesamtalet, som egentligen är en del av lönesättningsprocessen,
handlar det om att se hur väl medarbetaren uppnått de mål man tidigare har satt upp
och bedömningen görs ifrån våra lönekriterier, som är gemensamma för hela Borås
Stad.
I Januari 2017 startade vi med Stratsys SAM i ”skarpt läge”. Stratsys SAM är vårt
verksamhets- och uppföljningssystem för vårt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).
Syftet med att använda detta system är att cheferna på ett tydligare sätt kan arbeta efter
SAM-kalendern som finns i Borås Stad. Stratsys SAM fungerar dels som ett hjälpmedel
för cheferna men också som ett uppföljningssystem, så att vi kan tillse att vi följer Borås
Stads rutiner kring systematiska arbetsmiljöarbete. Systemet är transparent och såväl
övriga förvaltningar i Borås Stad som fackliga företrädare har möjlighet att ta del av
informationen som finns i systemet. Med anledning av det innehåller systemet inga
personaluppgifter eller sekretessbelagda uppgifter, t.ex. kopplade till rehabilitering, utan
dessa uppgifter kopplade till arbetsmiljöarbetet får sparas på annan säker plats.
6.3. Arbetsskador
Totalt har 22 arbetsskador och sex tillbud anmälts under 2017. De flesta arbetsskador
var av typen ”orsakade av att den skadade föll”. När man studerar föregående års
arbetsskador och tillbud kan man se att de dels berott på den mänskliga faktorn men
även på fel på maskiner. Alla arbetsskador/tillbud ska rapporteras till FSG, som också är
vår förvaltnings skyddskommitté. Allvarliga händelser ska dessutom anmälas till
Arbetsmiljöverket.
Vi ser en problematik i att vi förmodar att alla arbetsskador och tillbud inte anmäls.
Detta kan bland annat bero på att vi har fått ett nytt system för rapportering av
arbetsskador och tillbud. Därför försöker vi löpande att utbilda våra chefer inom
arbetsmiljöområdet samt skriva påminnelser om det i t.ex. Servicebladet någon gång per
år.
6.4. Hälsa och friskvård
Som en förmån för alla anställda i Borås Stad ges man bland annat möjlighet till fritt
inträde till kommunens bad- och friluftsanläggningar och Borås Stad subventionerar
även motionsaktiviteter.
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Vi har en friskvårdsgrupp som anordnar flera trivselfrämjande aktiviteter för de
anställda. Medlemmarna i gruppen är även instruktörer i hjärt- och
lungräddningsutbildningarna. Syftet med Servicekontorets friskvårdsaktiviteter är att
medarbetare från olika verksamheter kan träffas och lära känna varandra, något som vi
tror ökar trivseln i stort. Aktiviteterna är ofta fullbokade och mycket populära.
Tabell nr 9: Översikt över genomförda friskvårdsaktiviteter
2017

Aktivitet

Datum

Pilates

22 feb

Boule

8 mars

Målning
Påskbowling
Paintball
Örtkväll

22 mars
7 april
9 maj
21 aug

Fiske

5 sep

Yoga

18 okt

Keramikkväll

25, 30 okt

Bågskytte

22 nov

Julbowling

15 dec

Trivselkväll

18 dec

Ovan redovisas de aktiviteter som Friskvårdsgruppen arrangerat under 2017. Två
aktiviteter som är populära, år till år, är påsk- och julbowlingen. Likaså var trivselkvällen
populär och blev snabbt fullbokad. Styrkan i trivselaktiviteterna är den varierande typen
av aktiviteter, ”alla” kan hitta något som intresserar dem.
6.5. Friskvårdsbidrag
Som anställd i Borås Stad kan man utnyttja ett friskvårdsbidrag. Bidraget gäller vid
motionsaktiviteter och massage och uppgår till 1 500 kr per år. För att kunna nyttja bidraget krävs
att man betalar halva totalbeloppet själv, om man exempelvis går på en massage som kostar 500
kr utgår alltså ett friskvårdsbidrag på 250 kr. Nedan redovisas utbetalningar av friskvårdsbidrag
samt antalet anställda som tagit ut friskvårdsbidrag vid förvaltningen under de senaste tre åren.
Tabell nr 10: Översikt antalet medarbetare som utnyttjat
friskvårdsbidraget

Antalet medarbetare som
utnyttjat friskvårdsbidraget

2015

2016

2017

109

118

128

Som vi kan se i tabellen ovan har antalet personer som utnyttjat friskvårdsbidraget stadigt ökat
sedan 2015. Det ser vi mycket positivt på då motionsaktiviter har en positiv inverkan på
människors hälsa.
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Tabell nr 11: totalt utbetalt i friskvårdsbidrag (kronor)

Totalt utbetalt i
friskvårdsbidrag

2015

2016

2017

135 717

127 155

137 028

Ovan visas utbildningar i friskvårdsbidrag för förvaltningen för 2015-2017. Vi försöker att ett par
gånger om året påminna medarbetarna om att använda friskvårdsbidraget, det sker t.ex. genom
information i Servicebladet.
6.6. Långtidsfrisk
I Borås Stad har man sedan några år tillbaka börjat titta på ett nyckeltal som heter
långtidsfrisk. En långtidsfrisk person är en person som inte har tagit ut någon sjukdag på
antingen ett eller två år (definitionerna varierar). Syftet med införandet av detta nyckeltal
är att fokusera på det friska; vilka är det som är friska och vad är det de gör för att inte
bli sjuka? År 2014 var första året som vi på Servicekontoret redovisade detta nyckeltal i
vårt personalbokslut. Under 2015 gjordes en särskild utredning av en av HRspecialisterna, där man intervjuade medarbetare vid Servicekontoret som varit
långtidsfriska (se ”Utredning Långtidsfrisk”).
Observera att det finns en viss felmarginal i statistiken dels på grund av att vissa
medarbetare går till arbetet även när de är sjuka och dels på grund av att vissa
medarbetare väljer att ta ut flexledighet, semester eller liknande vid sjukdom.
6.6.1. Långtidsfrisk 1 år
Tabell nr 12: Översikt över långtidsfrisk 1 år (2017-01-01–2017-12-31)

Män
Kvinnor
Totalt män och kvinnor

Totalt
antal
personer

Antal
långtidsfriska
personer

234
89
323

95
29
124

Andel
långtidsfriska
personer i %
2017
41 %

Andel
långtidsfriska
personer i %
2016
39 %

33 %

32 %

38 %

37 %

Andelen långtidsfriska personer (ett år) uppgår till 38 % av de anställda vid
Servicekontoret. Andelen långtidsfriska 2017 är en procent högre än vid 2016 års
redovisning.

6.6.2. Andel långtidsfriska per avdelning
Nedanstående tabell och diagram visar andel långtidsfriska uppdelat per avdelning. Vi
har här valt att fokusera på de som har varit långtidsfriska 1 år.
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Tabell nr 13: Andel långtidsfriska (1 år) per avdelning

21

67 %

Ingen
sjukfrånvaro
33 %

Dataservice

43

51 %

49 %

Entreprenad

161

62 %

38 %

31

81 %

19 %

67

57 %

43 %

323

61 %

39 %

Avdelning
Stabsfunktioner (inkl.

Totalt

Sjukfrånvaro

Redovisningsservice)

Fordon, Verkstad
Personal- och Kontorsservice
Summa

Diagram nr 4, 5, 6, 7, 8: Andel långtidsfriska 1 år respektive sjukfrånvaro per avdelning 2017
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Diagrammen ovan, som anger andel långtidsfriska per avdelning, visar på stora
skillnader i fördelningen mellan avdelningarna. Dataservice har den största andelen
långtidsfriska medan Fordon -Verkstad har den lägsta. Anledningen till att Dataservice
har den största andel långtidsfriska, skulle kunna bero på att flera långa sjukfall på
avledningen har avslutats under 2017. Vidare skulle det kunna bero på att många tar
semester eller flexledigt vid kortare sjukdom, samt att många arbetsuppgifter är av
administrativ art och kan utföras även vid lättare sjukdom som t.ex. en lättare
förkylning. På avdelningen Fordon -Verkstad är arbetsuppgifterna generellt sätt av
tyngre art, och där torde det inte vara lika enkelt att gå till arbetet om man inte är helt
frisk. Det har under 2017 på avdelningen även ”gått runt” flera fall av förkylning och
influensa, som skulle kunna ha påverkan på resultatet.
Vi vill återigen påminna om att statistiken kan vara missvisande då det finns
medarbetare som arbetar trots att de är sjuka eller tar ut flexledighet/semester istället för
sjukfrånvaro.

7. Lönefrågor
För dessa frågor hänvisas till 2017 års lönekartläggning samt 2017 års chefslönekartläggning. Kartläggningarna innehåller bland annat statistikjämförelser och
omvärldsbevakningar. Dessa ligger sedan med som en viktig del i vårt arbete med
löneröversynen. Det är utifrån dessa utredningar som ledningsgruppen beslutar om vilka
satsningar (fördelning av utrymmet) som vi ser nödvändiga att genomföra på
Servicekontoret.
Centralt i Borås Stad genomfördes en arbetsvärdering för de olika yrkesgrupperna som
finns i kommunen. Arbetsvärderingen resulterade i så kallade särskilda satsningar på de
yrken där värderingen visar att lönen är för låg (på gruppnivå) i förhållande till de krav
som ställs. Här jämfördes yrkesgrupper med varandra (i den mån det ansågs möjligt),
något som en enskild förvaltning har svårt för att göra.
För Kommunals avtalsområde var utrymmet för 2017, 530 kronor per person, varav 500
kronor gick ut till arbetsledarna och resterande 30 kronor behöll ledningsgruppen för att
kunna göra utvalda satsningar inom avtalsområdet. För OFR (Vision, Ledarna och SSR)
var avtalet sifferlöst men förvaltningen beslutade utifrån ekonomistyrning att utrymmet
var 2,5 % per person, likaså för SACO-förbunden. Borås Stad gjorde som vanligt vissa
centrala satsningar och under 2017 gällde dessa satsningar 1:a linjens chefer,
socionomgrupperna, miljöhandläggare samt undersköterskor. Satsningen på 1:a linjens
chefer var den enda satsningen som berörde Servicekontorets medarbetare, utrymmet
för dessa var 3,5%.
Inga individgarantier fanns under 2017 års löneöversyn. Som beskrivits ovan har
ledningsgruppen vid Servicekontoret undanhållit en mindre del av utrymmet på
Kommunals område för att kunna genomföra särskilda satsningar inom förvaltningen.
Resterande del har gått ut till arbetsledare och chefer, som har fördelat utrymmet
individuellt och differentierat, utifrån Borås Stads lönekriterier. Vi har även haft en
dialog med förhandlingsenheten centralt i Borås Stad, i de fall då vi på förvaltningen har
haft behov av att förstärka mer än vad som har gått med eget uttalat utrymme.
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8. Personalutveckling
Att ha rätt person, med rätt kompetens, på rätt plats och vid rätt tidpunkt ställer stora
krav både på förvaltningen och på de enskilda medarbetarna. Vi satsar på
kompetensutveckling på olika sätt, kopplat till de uppdrag som vi har. Vi strävar efter att
hela tiden utgå från de utvecklingsbehov som finns i verksamheten. Mycket av den
kompetensutveckling som sker gör så genom lärande i det dagliga arbetet, men för vissa
arbetsuppgifter finns lagstadgade krav på att medarbetaren har en viss utbildning (t.ex.
utbildning i arbete på väg eller heta arbeten.) Det är också så att det dyker upp nya krav
på utbildningar för att få utföra vissa arbetsuppgifter och/eller att vi får nya uppdrag
som gör att vi behöver utöka kompetensen och hela tiden hålla vår personal á jour.
8.1. Personalutveckling
Det har genomförts kurser, seminarier och föreläsningar inom alla
verksamhetsområden. Ledarutvecklingsseminariet för 2017 var förlagd till Två skyttlar i
Örby och likt förgående år var det ett ”lunch-till-lunch”-seminarium. Vi tog hjälp av
Aleforsstiftelsen som föreläste om alkohol- och drogkunskap i arbetslivet. Vi
genomförde även två interna pass, Carina Andersson berättade om Servicekontorets
kompetensförsörjningsplan och vad vi som förvaltning behöver arbeta med för att
bland annat attrahera samt behålla duktiga medarbetare, HR-specialisterna höll ett pass
om både psykosocial arbetsmiljö och om lagen om anställningsskydd (LAS).
Utifrån svaren från utvärderingen av 2017 års ledarskapsseminarium var majoriteten av
cheferna nöjda eller mycket nöjda med innehållet och konferensen i helhet.
Tabell nr 14: utbildningskostnader m.m. (i kr, avrundat till jämna 100-tal) 2017

Avdelning

utbildning

kost/logi

resor
30 954

summa
2017
559 647

summa
2016
327 410

Dataservice

454 562

74 131

Personal- och kontorsservice

120 012

36 567

19 313

175 892

133 993

Entreprenad

855 296

31 000

9 609

895 906

827 671

Fordon - Verkstad

34 381

7 377

3 543

45 301

274 126

Stabsfunktioner inkl.

384 594

11 603

12 917

409 114

272 831

1 848 845

160 678

76 337

2 085 860

1 772 141

Redovisningsservice (endast 2017)

Summa

I ovanstående tabell redovisas utbildningskostnader m.m. för 2017 och det är det viktigt att
notera att i de kostnader som redovisas i tabellen ovan ingår inte timkostnaden för de som deltar
i utbildningen. Vi utför också en hel del utbildningar i egen regi, där vi alltså inte tar in externa
kursledare, och där finns heller ingen debiterad kostnad för deltagarnas timtid. Det är också
viktigt att poängtera att under 2016 låg redovisningsservice samt ekonomihantering för hela
Servicekontoret under avdelningen Fordon – Verkstad vilket förklarar en stor del av skillnaderna
gentemot 2017.
Kostnaderna för externa utbildningar kan variera mycket från år till år. Det kan komma ett nytt
lagkrav på en viss utbildning, t.ex. för motorsåg eller röjsåg, och då är det många medarbetare
som måste genomgå den. Anledningen till att avdelningen Entreprenad utmärker sig är att många
av de lagstadgade utbildningarna som krävs berör många medarbetare på avdelningen.

21
Anledningen till att utbildningskostnaderna för Dataservice har ökat under 2017 är att
avdelningen har satsat mycket på att kompetensutveckla medarbetarna för att kunna hantera ITmiljön och de processer som avdelningen håller på att utveckla i Borås stad.

9. Personalkostnader
Tabell nr 15: personalkostnader år 2015-2017

Kostnadsslag

2015

2016

2017

116 354

117 929

122 614

Utbetald lön till sjukskrivna

2 612

2 884

2 596

Övertid/mertid

3 350

3 275

4 116

Semesterdagstillägg

3 040

2 588

2 960

OB + beredskapsersättning, övrig lön

3 743

3 679

3 795

129 099

130 355

136 081

(tkr, ink PO 38,46%
2015, avrundat till
närmaste tkr)

(tkr, ink PO 38,33%
2016, avrundat till
närmaste tkr)

(tkr, ink PO 38,33%
2017, avrundat till
närmaste tkr)

Lön - brutto efter sjukavdrag

Summa

I ovanstående tabell redovisas personalkostnaderna för 2017. Vi ser en liten ökning av
personalkostnaderna under 2017. En anledning är löneökningarna inom avtalen. Vi ser en
ökning i övertid och mertid och det härleds främst till återställning av fiberschakter.

10. Framåtblick
Under 2017 har det precis som 2016 varit många rekryteringar igång, och prognosen för
2018 är att även detta år kommer att innebära många rekryteringar. HR-funktionen arbetar
därför löpande med att följa upp och beräkna kostnaderna för varje enskild rekrytering. För
att bemöta det ökade rekryteringsbehovet pågår en utbildningssatsning för HR-funktionen i
samarbete med rekryteringsföretaget Garuda, som är det företag som tillhandahåller
rekryteringsverktyget vi använder, tex underlag för kravprofiler och bedömningsmallar.
Under 2018 kommer kompetensförsörjningsplanen som upprättades under 2017 följas
upp. Planen ligger som underlag för förvaltningens planering och insatser av strategiska
åtgärder inom kompetensförsörjningsområdet. Planen kommer att kopplas till
förvaltningens påbörjade arbete med Employer Branding (arbetsgivarvarumärke). HRfunktionen arbetar med detta tillsammans med kommunikatören och en handlingsplan
kommer att upprättas under 2018.
2017 har varit första året med Stratsys SAM, det IT-baserade systemet för uppföljning av
aktiviteter inom systematiskt arbetsmiljöarbete, i ”skarpt läge” och under 2018 kommer en
utvärdering av systemet att göras. I utvärderingen kommer vi att titta närmare på hur väl
systemet har använts samt undersöka chefernas synpunkter på systemet.
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Kommunikationspolicy
Denna kommunikationspolicy gäller för Borås Stads förvaltningar och bolag.
Borås Stad är en öppen organisation som arbetar på uppdrag av kommuninvånarna.
Vår kommunikationspolicy tydliggör hur kommunikation ska användas för att nå de
mål som Kommunfullmäktige och andra politiska organ beslutar.
God kommunikation skapar kunskap och delaktighet hos Borås Stads invånare och med
dem som verkar i kommunen, och är avgörande för att alla ska kunna utöva inflytande, ta
tillvara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. God kommunikation gör kommunens
mål och beslut tydliga och förankrar dem hos invånarna. Den skapar förutsättningar för
dialog, och är därmed en kärnfråga för demokratin.
Vår information ska vara korrekt, ärlig och snabb. Den ska präglas av öppenhet och
tydlighet och vara anpassad efter den aktuella målgruppens förutsättningar. Den ska
också spegla och bidra till mångfald.
I vår strävan efter en bred kommunikation ska vi göra vårt bästa för att möta målgrupperna
i de sammanhang där de befinner sig – såväl fysiska som digitala.
Kommunikationen ska stärka medarbetarnas kunskap och delaktighet. Kommunens
medarbetare har ett eget ansvar för att söka och ta till sig information av betydelse för
det egna arbetet och för kommunens verksamhet. Chefer i organisationen har ett särskilt
ansvar för att ge kunskap och skapa förutsättningar för dialog och kommunikation.
Välinformerade och kunniga medarbetare i möten med kommuninvånarna är utomordentligt
viktiga för Borås Stads kommunikation.
Även kommunikation i form av marknadsföring från kommunen och dess bolag ska
genomföras i kommunikationspolicyns anda.
Den som har ansvar för en verksamhet ansvarar även för kommunikationen.
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2018-03-22

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

Gun-Britt Persson (S)

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2018-03-22

§ 59
Dnr 2017-00216 700
Svar på motion av Ida Legnemark (V): FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 36, sid B 710)
Ida Legnemark har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-23 lämnat in
rubricerad motion. I motionen föreslås att en handbok kopplad till FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning för
förtroendevalda och anställda i Borås Stad tas fram.
Motionen har skickats på remiss till fjorton nämnder, Centrala
funktionshinderrådet och Ungdomsrådet.
Tolv av fjorton nämnder har lämnat yttrande. Grundskolenämnden och
Miljönämnden har inte lämnat något svar. Tio av nämnderna tillstyrker förslaget
medan Servicenämnden avstår från yttrande och Kulturnämnden avstyrker
motionen. Centrala funktionshinderrådet och ungdomsrådet tillstyrker motionen.
Det finns ett antal motioner inom området mänskliga rättigheter som är under
beredning. Kommunstyrelsen anser att det finns ett behov av att kartlägga allt gott
arbete som bedrivs inom mänskliga rättigheter samt att ta fram ett förslag på Borås
Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga rättigheterna.
I detta arbete får förslagen i motionerna beaktas.
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-19, § 83
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
Kommunstyrelsen får ett uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens
nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads
fortsatta arbete med att stärka mänskliga rättigheter.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.
Kommunstyrelsen får ett uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens nuvarande arbete
med mänskliga rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka
mänskliga rättigheter.

2018-03-22
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Vid protokollet
Göran Björklund
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 5 april 2018,
kl 14.00
Per-Olof Höög (S)
Ulrik Nilsson (M)
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel

Gun-Britt Persson (S)

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2018-03-22

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

2018-03-22

2

Vid protokollet
Göran Björklund
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 5 april 2018,
kl 14.00
Per-Olof Höög (S)
Ulrik Nilsson (M)
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel

Gun-Britt Persson (S)
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Sammanträdesdatum

2018-04-09
Instans

Kommunstyrelsen
§ 173

Dnr KS 2018-00092 1.4.2.1

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)
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Datum

Instans

2018-04-09

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00092 1.4.2.1

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

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Antalet inkomna synpunkter under 2017 jämfört med tidigare år har ökat
markant, från 559 år 2016 till 1069 år 2017. Vad som bidragit till att så många
fler lämnat sina synpunkter via webben tror vi är flytten till det nya systemet.
Många upptäcker nu också då de gör en felanmälan funktionen Synpunkter och
passar på att lämna även sin synpunkt denna vägen. Dessutom finns
synpunktshanteringen som app vilket förenklar för engagerade boråsare att göra
sin röst hörd.

Antal inkomna synpunkter Januari – December 2017
Verksamhetsområde

Antal

Vanligaste verksamhetsspecifika
synpunkten

Kommunstyrelsen

36

Kollektivtrafik

Lokalförsöningsnämnden

23

Brist i markskötsel

Samhällsbyggnadsnämnden

6

Klagomål på handläggning/Fråga om
avgifter

Servicenämnden

5

snöröjning och uppsagda markskötselavtal

Tekniska nämnden

560

Miljö- och
konsumentnämnden

4

Frågor om gång- och cykelvägar
Klagomål miljötillsyn

Fritids- och
folkhälsonämnden

48

Trasig belysning vid motionsspår och
badplatser

Kulturnämnden

25

Klagomål på tjänster, bland annat
öppettider, hemsida och service

Förskolenämnden

30

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

Grundskolenämnden

46

Klagomål - Tjänst olika skolenheter

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

7

Värdegrund

Individ- och
familjeomsorgsnämnden

27

Synpunkter/klagomål på ärendets hantering
och bemötande

Arbetslivsnämnden

13

Tjänst

Sociala omsorgsnämnden

47

Ej utförda insatser och bristande trygghet
(privatutförare boende)

Vård- och äldrenämnden

192

Totalt för förvaltningen

1069

Fördelning kommungemensamma kriterier
Fördelning kommungemensamma kriterier
Beröm
2017

Fråga
2107

Förslag
2017

Klagomål
2017

Utfall
2017

Bemötande

11

2

1

40

54

Fysisk miljö

11

95

143

363

612

Information

0

23

12

48

83

Tjänster

8

38

18

157

221

Verksamhetsmått

Sida
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Verksamhetsmått

Beröm
2017

Fråga
2107

Förslag
2017

Klagomål
2017

Utfall
2017

30

158

174

608

970

Totalt

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


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



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



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



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

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

Totalt antal ej avslutade
ärenden

Totalt antal synpunkter
som inkom under
perioden januari –
december 2017

1032

37

1069

Synpunktsrutinen

Borås Stad har under
året följt
synpunktsrutinen

Status

Kommentar

Till större
delen

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

41

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

2018-04-09
Instans

Kommunstyrelsen
§ 180

Dnr KS 2017-00396 100

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)
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Datum

Instans

2018-04-09

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017-00396
100

Eva Andreasson
Handläggare
033 353220

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

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

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

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

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

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

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

Nöjd Region-Index

Borås
2015

Borås
2017

Medel
riket 2017

Möjligheten att få arbete inom rimligt avstånd

63

64

57

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

53

50

52

54

48

57

69

65

64

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

Borås
2015

Borås
2017

Medel
riket 2017

Vad tror eller tycker du om förskolan

56

58

65

Vad tror eller tycker du om grundskolan

52

52

59

Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen

46

45

52

Vad tror eller tycker du om kulturverksamheten

70

71

62

Vad tror eller tycker du om räddningstjänsten,
(brandkåren)

78

79

76

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

Nöjd Inflytande-Index

Borås
2015

Borås
2017

Medel
riket 2017

Förtroende för politiker och högre tjänstemän

43

41

45

Möjlighet att få kontakt med kommunens politiker

45

43

49

Tillgång till information om kommunens
verksamheter

56

55

55

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

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

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

Ulf Olsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-09
Instans

Kommunstyrelsen
§ 181

Dnr KS 2017-00569 100

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)
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ANÄLNINGSÄRENDEN
Datum

Instans

2018-05-15

Servicenämnden
Dnr SN 2018-00055 1.1.3.1

Ingeborg Moss
Handläggare
033 357444

1(1)

Anmälningsärende 2018-05-15
Servicenämndens beslut
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.
Anmälningsärenden
1. Borås Stads Kommunikationspolicy
Dnr SN 2018-00051 1.1.3.1
2. Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-22 § 59 Svar på motion av Ida
Legnemark (V): FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
Dnr SN 2018-00058 1.1.3.1
3. Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-22 § 58 Svar på motion av Ida
Legenemark (V); Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet –
gör Borås till MR-stad
Dnr SN 2018-00059 1.1.3.1
4. Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09 § 173 Redovisning av Borås
Stads inkomna synpunkter 2017
Dnr SN 2018-00060 1.1.3.1
5. Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09 § 180 SCB:s
Medborgarundersökning 2017
Dnr SN 2018-00061 1.1.3.1
6. Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09 § 181 Kommunens Kvalitet i
Korthet 2017
Dnr SN 2018-00062 1.1.3.1

Kent Hedberg
Ordförande

Lars Holmkvist
tf Förvaltningschef

Servicenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Pantängen, Västerängsgatan
6

boras.se

servicekontoret@boras.se

033-35 70 00 vxl
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DELEGATIONSBESLUT
Datum

Instans

2018-05-15

Servicenämnden
Dnr SN 2018-00057 1.1.3.1

Ingeborg Moss
Handläggare
033 357444

1(1)

Delegationsbeslut 2018-05-15
Servicenämndens beslut
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna
Delegationsbeslut

1. Förteckning över delegationsbeslut om anställningar
Dnr SN 2018-00006
2. Redovisning av lämnade anbud på avdelningen Entreprenad (pärm)
Dnr SN 2018-00006

Kent Hedberg
Ordförande
Lars Holmkvist
tf Förvaltningschef

Servicenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Pantängen, Västerängsgatan
6

boras.se

servicekontoret@boras.se

033-35 70 00 vxl
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ANÄLNINGSÄRENDEN
Datum

Instans

2018-05-15

Servicenämnden
Dnr SN 2018-00064 1.1.3.1

Ingeborg Moss
Handläggare
033 357444

1(1)

Informationer
Servicenämndens beslut
Redovisade informationer läggs till handlingarna
Informationsärenden

1. Förstudie Pantängen
2. Förvaltningschef
3. Informationer från avdelningarna
a. Entreprenad
b. Ekonomifunktion och stab
c. Fordon- Verkstad
d. Personal- och Kontorsservice
e. Dataservice

Kent Hedberg
Ordförande
Lars Holmkvist
tf Förvaltningschef

Servicenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Pantängen, Västerängsgatan
6

boras.se

servicekontoret@boras.se

033-35 70 00 vxl

