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Förvaltningsberättelse
Sammanfattning
Från och med 2014 upprättar Borås Stad en sammanställd delårsrapport i enlighet med rekommendation från
Rådet för kommunal redovisning. Det innebär att resultat- och balansräkning redovisas sammanställt för hela
”kommunkoncernen”, inkluderat såväl Borås Stad, de majoritetsägda bolagen samt Borås Stads andel i Sjuhärads
kommunalförbund och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Delårsrapporten ska inkludera såväl redovisning av utfall per bokslutsdagen som förväntad helårsprognos i förhållande till budget. Det sammanställda bokslutet redovisas i slutet av delårsrapporten, efter förvaltningsberättelsen.
För hela ”kommunkoncernen” redovisas per augusti ett sammanställt resultat på 199 mnkr efter finansnetto.
Utifrån nämndernas och bolagens prognoser uppskattas årsresultat för koncernen till 207 mnkr.
Borås Stad redovisar ett delårsresultat per augusti på 65 mnkr. Prognostiserat helårsresultat för 2015 är 72 mnkr
vilket då stöds av periodresultatet per augusti. Händelser av väsentlig betydelse för Borås Stads delårsresultat är
icke budgeterade realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar på 27 mnkr och återbetalning av 2004 års premier
för AGS-KL från AFA-försäkring på 28,5 mnkr.
För Borås Stads del kan man konstatera att i detta läge råder en relativt svag budgetföljsamhet för kommunen
som helhet och att det finns en del strukturella underskott hos nämnderna som behöver åtgärdas. Kommunstyrelsen och Stadskansliet följer nogsamt utvecklingen.
Bolagens redovisade resultat per augusti är 134 mnkr. Årsresultatet i prognos är 135 mnkr, vilket är 29 mnkr
bättre än budget. Stadshusbolagen avviker positivt med 27 mnkr mot budget och bostadsbolagen med 4 mnkr.
Till stor del beror det förbättrade resultatet i prognos på en god kostnadsutveckling med bland annat lågt ränteläge. Kommunstyrelsen konstaterar en god budgetföljsamhet, vilket är betydelsefullt för ägarstyrningen och uppsiktsplikten över bolagen samt av vikt för att Kommunfullmäktiges uppsatta avkastningskrav och finansiella mål
ska nås.

Kommunens resultat 2015

Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto för Borås Stad beräknas till +41,9 mnkr, dvs 68,1 mnkr lägre
än resultatet i Kommunfullmäktiges budget för 2015, som uppgår till 110 mnkr. Den budgeterade resultatnivån
110 mnkr som ligger inom det finansiella målet på lägst 2 % av skatteintäkter- och generella statsbidrag uppnås
därmed inte.
Förändringen av eget kapital beräknas till +71,9 mnkr då försäljning av mark och tomträtter innebär nettointäkter på f n 30,0 mnkr. Inkluderas försäljning av mark och tomträtter uppnår Borås Stad ett resultat på 1,3 % av
skatter och generella statsbidrag.
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget sammantaget till 28,9 mnkr lägre än budget
främst p g a sämre utfall i kostnadsutjämningen och regleringsbidraget. Skatteunderlagsutfallen för åren 2014
och 2015 pekar mot ett underskott på 12,3 mnkr.
Finansnettot beräknas till 25,0 mnkr vilket är -10,0 mnkr sämre än budget. Orsaken är låga marknadsräntor och
minskade marknadsmässiga marginaler mot bolagen. Detta innebär lägre ränteintäkter än förväntat för kommunen, men även lägre räntekostnader för de kommunala bolagen. I finansnettot ingår aktieutdelning från Borås
Lokaltrafik AB med 15,0 mnkr.
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Enligt nämndernas prognoser blir resultatet i nämndernas driftredovisning -95,3 mnkr. För stadsdelsnämnderna innebär prognosen ett resultat på -35,6 mnkr och beror främst på underskott inom äldreomsorgen.
För övriga nämnder är således prognosen -59,7 mnkr varav utbyggnad av IT-plattformen står för ca 28
mnkr.
Inom kommunens resultat ingår att nämnderna utnyttjar ca 35 mnkr av tidigare års öronmärkta medel till ovan
nämnda IT-plattform och Sociala investeringar samt ianspråktagande av ackumulerade resultat. Detta är tidigare
godkänt och kan sägas vara ett ”planerat underskott” för 2015. Kommunens balanskravsresultat för 2015 beräknas i dagsläget till 71,8 mnkr. Kommunstyrelsen vill i sammanhanget poängtera vikten av att inga ytterligare avvikelser sker hos nämnderna under resten av året.
I resultatet ingår beslutad återbetalning från AFA-försäkring med 42,8 mnkr. Återbetalningen som sannolikt är
den sista i ordningen avser premier inbetalda år 2004 dvs ett år till skillnad från åren 2012 och 2013 som avsåg
två års premieåterbetalningar vart och ett av åren. När det gäller de 42,8 mnkr under 2015 beslutade Kommunfullmäktige den 28 maj att ge nämnderna ett utökat Kommunbidrag på 13,5 mnkr främst riktat till skolan. Resterande 29,3 mnkr kommer att förstärka resultatet under 2015. Detta är inräknat i prognosresultatet.
Den beräknade resultatnivån för Borås Stad på +72 mnkr kan inte anses vara tillfredsställande med tanke på att
resultatet är tillfälligt förstärkt med AFA-medel. Exklusive återbetalningen är resultatet endast +42 mnkr vilket
är långt ifrån det finansiella målet. Detta klarar Borås Stad tack vare en i grunden stark finansiell ställning med
goda resultat under flera tidigare år. Allvarligare är om vi går in i Budget 2016 med de underskott som vi har nu
och då primärt inom äldreomsorgen. Kommunstyrelsens bedömning är att det måste tas fram konkreta förslag
till åtgärder för att inte redan från början av nästa år ligga i strukturell budgetobalans.

En utvecklad styrmodell

Styrningen grundas inte enbart på ekonomiskt underlag utan omfattar även ledarskapsinsatser för såväl förtroendemän som tjänstemän. Flertalet av det som Sveriges Kommuner och landsting (SKL) kallar för framgångsfaktorer, t ex vikten av ekonomiskt medvetande och fokus, har aktivt använts i Borås. Verksamhetsmålen har
också utvecklats för att kunna utvärdera ”god ekonomisk hushållning” och bidra med att rätt resurser läggs på
rätt ställe. Dessa verksamhetsmål/indikatorer har fr o m 2014 kopplats till en strategisk plan, ”Borås Vision
2025”, och ingår som ett led i ett förbättrat styr och ledningssystem. Uppföljning av indikatorerna görs i ett särskilt avsnitt i denna rapport.
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Resultaträkning
Budgetuppföljning per 2015-08

Bokslut
2013
-4 726,0

Bokslut
2014
-4 959,5

Budget
2015
-5 167,2

Prognos
2015
-5 197,3

Avvikelse
mot budget
-30,1

-204,2

-190,4

-202,0

-201,0

1,0

-4 930,2

-5 149,9

-5 369,2

-5 398,3

-29,1

Skatteintäkter

4 017,9

4 128,9

4 328,2

4 315,9

-12,3

Generella statsbidrag mm

1 059,3

1 093,3

1 116,0

1 099,3

-16,6

18,1

27,1

35,0

25,0

-10,0

165,0

99,3

110,0

41,9

-68,1

23,8

57,4

0,0

30,0

30,0

188,7

156,8

110,0

71,9

-38,1

Ökning verksamhetens nettokostnader
därav nämnderna

3,58%
4,61%

4,46%
3,16%

4,26%
1,08%

4,82%
3,45%

Ökning skatte- och bidragsintäkter

3,25%

2,86%

4,25%

3,70%

3,7

3,0

2,0

1,3

376
110

431
81

400
78

450
76

Nettokostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Finansnetto
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO
Realisationsvinster från markförsäljning
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, %
Nettoinvesteringar mnkr
Självfinansiering av investeringarna %

Nämndernas resultat 2015
I tabellen nedan, redovisas nämndernas ingående resultat 2015, respektive nämnds kommunbidrag, nettokostnaderna per augusti och vid årsskiftet, resultatet t o m augusti samt det prognosticerade resultatet för hela året. Vid
beräkning av resultatet t o m augusti har kommunbidragen periodiserats i enlighet med kostnadsvariationerna
under året.
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Driftredovisning 2015, tkr

Budgetuppföljning per 2015-08
Nämnd/budgetram

Kommunfullmäktige
Stadsrevisionen
Kommunstyrelsen
-Stadskansliet
-kommungemensamt
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
-fastighetsförvaltning
-övrigt
Fritids- och folkhälsonämnden
-fritid- och folkhälsa
-föreningsbidrag
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
-väghållning, parker mm
-persontransporter
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnden Väster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnden Öster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
-särskilt boende
Summa

Ingående
ack resultat
0
1 757

Budget
2 015
11 350
4 350

Nettokostn
tom augusti
-7 253
-2 684

Resultat
tom augusti
314
216

Nettokostn
prognos 2015
-11 350
-5 100

Resultat
prognos 2015

5 000
0
0
-34

84 733
102 250
1 000
5 600

-70 769
-69 111
-510
-4 748

-14 280
-944
157
-1 015

-114 233
-103 650
-1 000
-5 900

-29 500
-1 400

-7 185
-1 943

-500
27 200

23
-49 735

-310
-31 602

3 460
-41 870

2 960
-14 670

2 342
0
32 847
16 157

146 900
37 650
-5 000
25 400

-95 890
-31 483
4 010
-14 971

3 639
-7 270
4 010
1 962

-148 300
-38 500
5 000
-24 100

-1 400
-850

14 451
0
823
630
9 761
0
16 309

142 720
59 300
21 000
140 700
469 700
215 500
677 099

-92 172
-41 636
-16 287
-93 800
-304 200
-152 434
-453 407

7 091
81
-2 287
2
14 934
84
5 386

-143 560
-61 800
-22 100
-140 630
-473 380
-220 500
-679 099

-840
-2 500
-1 100
70
-3 680
-5 000
-2 000

-4 254
3 775

44 628
931 256

-29 663
-621 817

8 194
-7 776

-48 878
-943 156

-4 250
-11 900

-1 106
562

27 050
1 154 187

-20 568
-771 689

-1 462
-11 257

-27 800
-1 168 387

-750
-14 200

-9 308
11 772
0
92 356

48 592
1 026 679
0
5 399 344

-40 728
-667 938
-2 305
-3 651 765

6 890
10 611
-2 305
-16 938

-49 442
-1 026 679
-3 676
-5 494 630

-850

-750

-300

1 300

-3 676
-95 286

Kommunfullmäktige räknar med ett 0-resultat.
Revisorskollegiet räknar med ett resultat på -0,75 mnkr, som tas ur det ackumulerade överskottet på 2,1 mnkr.
Kommunstyrelsens verksamhet redovisas under två ramar. Stadskansliet beräknar sitt resultat till -29,5 mnkr,
varav 27,8 mnkr avser kostnader för IT-plattformen som ej är budgeterade utan öronmärkta centralt och 1,5
mnkr avser ej budgeterade bidrag till fiberföreningar. Den Kommungemensamma verksamheten räknar med
ett resultat på -1,4 mnkr, varav 1 mnkr till följd av höjt verksamhetsbidrag till Navet samt 0,4 mnkr för ökade
kostnader för +65 resorna. Med anledning av det ökade verksamhetsbidraget till Navet kommer Kommunstyrelsen att se över kommunens medverkan i budgetprocessen i de externa organisationer där vi står för en betydande finansiering.
Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott med 0,3 mnkr för 2015. Det beror till stor del utbetalda arvoden och kostnadsersättningar till ställföreträdarna har ökat. Här finns även ökade kostnader för arvode
till gode män för ensamkommande barn.
Valnämnden räknar med ett 0-resultat.
Lokalförsörjningsnämnden räknar med att resultatet för Fastighetsförvaltningen blir cirka +3,5 mnkr. Detta
är 3,0 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på +0,5 mnkr. Den ursprungliga budgeten angav ett resultat på
+1,0 mnkr men ett tilläggsanslag har förändrat detta till +0,5 mnkr. De faktiska kapitalkostnaderna är lägre än
budgeterat. Även energieffektiviseringar bidrar till det positiva utfallet. De inhyrda fastigheterna kommer att ge
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ett överskott på grund av att det 2015 liksom under senare år inte blir några höjda hyresnivåer. Detta kommer
att återbetalas till förvaltningarna under 2015 och påverkar således inte resultatet.
Övrig verksamhet väntas ge en negativ budgetavvikelse på -14,7 mnkr. Här ingår negativa resultat för LSSfastigheterna med -3,2 mnkr och äldreomsorgsfastigheter med -5,2 mnkr. För äldreomsorgen gäller liksom för
2014 att många lägenheter varit tomma. För LSS-delen ingår tomma lägenheter och obudgeterat negativt utfall
för nya lägenheter. För dessa är kostnaderna högre än hyresintäkterna. För gruppen ”övriga fastigheter” är prognosen en budgetavvikelse på -5,3 mnkr. I huvudsak beror detta på att kommunbidraget för 2015 bygger på att
nämnden gör besparingar i driften genom ex försäljning av fastigheter. Nämnden arbetar med frågan men några
beslut har ännu inte tagits.
Servicenämnden beräknar ett resultat på +5,0 mnkr vid årets slut vilket är lika med Kommunfullmäktiges godkända budget. Utfallet t o m augusti uppgår till +4,0 mnkr vilket då stöder nämndens årsprognos att uppnå det
uppsatta resultatmålet för 2015.
Fritids- och folkhälsonämnden beräknar för Fritidsramen underskott på -1,4 mnkr för Brygghuset. Underskottet avser beviljade medel ur den sociala investeringsfonden som tidigare öronmärkts av kommunen centralt.
Föreningsbidrag förväntas lämna ett resultat på – 0,8 mnkr jämfört med tilldelat Kommunbidrag vilket beror
på förändrade regler i bidragssystemet.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per augusti ett resultat på ca +2,0 mnkr tack vare en fortsatt god intäktsutveckling och en del vakanser. Årsprognosen beräknas till +1,3 mnkr vilket innefattar en ökning av intäktsvolymen med 0,6 mnkr jämfört med budget.
Tekniska nämnden beräknar för Persontransporter ett negativt resultat för helåret med -2,5 mnkr vilket förutsades redan vid nämndbudgeten. Jämfört med utfallet 2014 är det ändå en kostnadssänkning med 0,3 mnkr.
Utfallet jämfört med motsvarande period förra året innebär en kostnadsminskning med 4,7 % under en ökad
resevolym.
För Väghållning skog parker m m beräknas ett negativt resultat på -0,8 mnkr vilket främst beror på befarat
underskott för vinterväghållningen och projektet Cityvärdar. Detta uppvägs till stor del av överskott inom parkeringsverksamheten. Tekniska nämndens kommunbidrag har tidigare under året sänkts med 0,5 mnkr tack vare
lägre kapitalkostnader under 2015 än budgeterat.
Miljö- och konsumentnämnden beräknar ett resultat på -1,1 mnkr i förhållande till Kommunbidraget vilket
beror på att nämnden fått tillåtelse att använda 0,4 mnkr av sitt ackumulerade överskott till att ta fram en Kemikalieplan under 2015. Övrigt underskott på 0,7 mnkr hänförs till ordinarie verksamhet och primärt högre personalkostnader. Nämnden arbetar med en åtgärdsplan som syftar till budgetbalans inför 2016.
Kulturnämnden räknar med ett positivt resultat på +0,1 mnkr jämfört med Kommunbidraget. Överskottet
beror primärt på att nämndens buffert inte utnyttjas fullt ut. Kulturnämnden begär att 300 tkr gällande utställningen ”Vi är romer - möt människan bakom myten” som startar 1:e oktober kompenseras för i bokslutet.
Prövning av detta sker i samband med hanteringen av Årsredovisningen för 2015.
Arbetslivsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott på 5,0 mnkr. Verksamheten Jobb Borås beräknas göra
ett underskott på 3,3 mnkr, främst med anledning av fler arbetsmarknadsanställningar än budgeterat. Samtidigt
bedöms försörjningsstödet ge ett budgetöverskott på 2,0 mnkr. De senaste åren har utbetalningarna av försörjningsstödet minskat och årets nettokostnader beräknas till 75,0 mnkr, vilket är 7,2 mnkr lägre än föregående år
och 17,4 mnkr lägre än 2013. Inom området LSS daglig verksamhet har nämnden svårt att nå ekonomisk balans,
vilket man också haft historiskt. För 2015 pekar verksamheten mot ett underskott på 5,2 mnkr gentemot budget.
Slutligen har verksamheten för feriearbeten prognosticerat en ökad nettokostnad med 0,75 mnkr. Nämndens
buffert på 2,2 mnkr täcker en del av underskotten.
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Utbildningsnämnden prognosisterar ett lägre budgetunderskott än i tertial 1, då uppskattades underskottet till
-4,0 mnkr mot -3,7 mnkr för tertial 2. Gymnasieskolan prognostiserar ett budgetunderskott omfattande 3,4
mnkr. Sedan tidigare gäller att Utbildningsnämnden fått beviljat från Kommunstyrelsen att kunna ta i anspråk
7,0 mnkr av det ackumulerade resultatet inom nämnden för lokalanpassningar samt fortsatt utveckling av GY11.
5 mnkr av dessa har ersatts av Lokalförsörjningsnämndens utökade investeringsutrymme på 7,8 mnkr som går
riktat till gymnasieskolorna för lokalanpassningar. Förbrukning av de återstående 2,0 mnkr beräknas ske genom
att täcka upp för ökade IT-kostnader samt ökat antal nyanlända elever som placeras i andra kommuner.
Vuxenutbildningen prognostiserar ett underskott om 3,3 mnkr vilket dels förklaras av att nämnden beviljats använda ytterligare 2,6 mnkr av sitt ackumulerade resultat, utöver de tidigare nämnda 2,0 mnkr, för finansiering av
regionalt samordnad vuxenutbildning riktad till deltagare från Borås, samt att Vuxenutbildningen beviljats 0,7
mnkr från den sociala investeringsfonden för modersmålsstöd inom SFI.
Underskotten i de båda verksamheterna får inte fullt genomslag på nämndens totala prognosticerade resultat, då
flera andra verksamheter inom nämnden räknar med budgetöverskott. Det område som sticker ut mest är gymnasiesärskolan som beräknar landa på 1,9 mnkr lägre nettokostnader jämfört med budget, där den största förklaringen är 1,5 mnkr i ökade intäkter.
Sociala omsorgsnämnden beräknar att hålla sig inom tilldelat kommunbidrag samt använda sig av 2 mnkr av
sitt ackumulerade resultat enligt tidigare godkännande av Kommunstyrelsen. Nettokostnadsökningen är 2,0 %
vid en jämförelse med motsvarande period 2014. De verksamheter som visar underskott är myndighetssidan.
Detta beror bland annat på volymökningar inom IFO och då inom institutionsvård och externa placeringar. Det
pågår ett strukturarbete för att i högre grad nyttja familjehemsvård och öppenvårdsinsatser vilket på sikt kommer att ge lägre kostnader.
Resultatet efter tertial 2 är 5,4 mnkr. Motsvarande resultat 2014 efter tertial 2 var 13,5 mnkr och årsresultatet
2014 var 1,6 mnkr i överskott. Med tanke på detta är det viktigt att nämnden är återhållsam under resterande del
av året för att klar de ekonomiska ramar som nämnden har.
Stadsdelsnämnderna gemensamt. Berörda förvaltningar arbetar nu med att införa heltidstjänster och i samband därmed avskaffa de så kallade delade turerna inom äldre- och funktionshinderverksamheterna. Här är bilden nu att avskaffandet av delade turer kommer att ge kostnadsökningar även om hänsyn tas till att detta är
kopplat till effektiviseringar inom verksamheterna. Stadsdelsnämnd Norr påbörjade under 2014 ett arbete med
att ändra arbetstider så att de delade turerna elimineras. Detta har nu prövats i hela Stadsdelsnämnd Norrs äldreomsorg sedan hösten 2014 och i nuläget så är merkostnaden för Stadsdelsnämnd Norr ca 7 mnkr. Utifrån denna
nivå så kan kostnaden beräknas till ca 20 mnkr för hela Borås Stads äldreomsorg. I denna beräkning ingår inte
Sociala omsorgsnämndens ökade kostnader för bortagandet av delade turer samt införandet av heltidstjänster
vilket enligt beräkningar motsvarar ca 20 mnkr. I budget 2015 framgår att de eventuella ökade kostnaderna för
borttagandet av de s k delade turerna skall rymmas inom befintlig budgetram.
De särskilda boendena inom äldreomsorgen har ca 80 tomma platser. I budget 2015 ökade finaseringen för
tomma platser från 50 till 70. Det normala antalet tomma platser för att klara in- och utflyttningar är ca 30 platser. Detta innebär att ca 50 platser är strukturellt tomma och kostnaden för detta är drygt 20 mnkr. Detta tar
resurser från den övriga verksamhet inom äldreomsorgen. Nettokostnadsökningen för stadsdelsverksamheten
är 6,1 % i jämförelse med motsvarande period för 2014.
Stadsdelsnämnden Norr beräknar att stadsdelsverksamheten kommer att ge ett underskott 11,9 mnkr utav
detta är 5 mnkr hänförbart till arbete med bortagandet av de delade turerna. Resterande underskott hänförs till
utförda hemtjänsttimmar, köp av vård och omsorgsboenden och korttidsplatser. I nämndens prognos efter tertial 1 prognostiserades ett underskott på 14,6 mnkr. Detta innebär att den negativa årsprognosen har förbättrats
något men det är viktigt att nämnden arbetar kraftfullt med de åtgärder som beskrivs och vidtager ytterligare
åtgärder om inte resultatet förbättras. Vid denna typ av underskott är det viktigt att nämnden beaktar kommun-

B 1005

Delårsrapport Januari-Augusti 2015. Kommunstyrelsen 26 oktober 2015
kommunfullmäktiges handlingar | 18-19 november 2015

7
styrelsens regler kring hanteringen av underskott. Nettokostnadsökning är 7,1 % vid jämförelse med samma
period 2014.
För den kommungemensamma verksamheten är prognosen ett resultat på -4,2 mnkr jämfört med kommunbidraget. Detta beror på merkostnader för barn och elever med skyddad identitet, borttagande av delade turer,
låg beläggning på Margaretagatan 5 samt hyreskostnader för korttiden i Fristad.
Stadsdelsnämnden Väster beräknar att stadsdelsverksamheten gör ett underskott med 14,2 mnkr. Vid tertialrapport 1 så prognostiserade nämnden ett noll-resultat. Resultat efter augusti månad är -11,3 mnkr och är
främst hänförbart till äldreomsorgen. Äldreomsorgens prognos för helåret är -18,6 mnkr. Detta underskott beror
på att såväl hemtjänst som boende på vård- och omsorgsboenden har större omfattning än det som budgeterats.
En plan för att komma i balans togs fram i samband med tertialrapport 1 och denna har inte fått effekt i flera av
de planerade åtgärderna. Det är viktigt att nämnden hanterar detta och tar fram ytterligare förslag på åtgärder för
att komma i ekonomisk balans. Det är en förutsättning att dessa planerade åtgärder verkställs omgående för att
kunna nå ett resultat inom budgetram för 2015. Vid denna typ av underskott är det viktigt att nämnden beaktar
kommunstyrelsen regler kring hanteringen av underskott.
Nettokostnadsutvecklingen är för hela stadsdelsverksamheten 5,3 % i jämförelse med samma period föregående
år. Motsvarande utveckling för äldreomsorgen är en nettokostnadsutveckling med 6,9 %. Nämnden skall månatligen från och med oktober månad lämna en skriftlig rapport till Kommunstyrelsen på det ekonomiska utfallet. Utifrån det allvarliga läge som nämnden befinner sig i så har Kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt valt
att skriva till Stadsdelsnämnd Väster. Skrivelsen bifogas delårsrapporten.
För den Kommungemensamma verksamheten är prognosen ett resultat på -750 tkr. I detta underskott ingår
600 tkr som är ökade kostnader för den tillfälliga kommunaliseringen av Byttorpsklint.
Stadsdelsnämnden Öster beräknar att stadsdelsverksamheten har prognistiserat ett nollresultat för nämnden.
Nettokostnadsutvecklingen har i jämförelse med motsvarande period 2014 varit 6,1 %. Det verksamheter som
prognostiserar underskott är förskolan 0,5 mnkr, skolan 2,9 mnkr, individ och familjeomsorgen 1,5 mnkr samt
kost, lokalvård och vaktmästeri samt administration med 2,1 mnkr. Dessa underskott täcks utav den centrala
bufferten. Underskotten i skolan beror bland annat på ökade skolskjutskostnader och ökade kostnader till CFL
(Centrum för flerspråkigt lärande). Inom Individ och familjeomsorgen beror det på ett större antal HVBplaceringar (Hem för vård och boende) vid ingången av året.
Den kommungemensamma verksamheten väntas ge ett underskott på 0,85 mnkr. Detta underskott härrör
sig från den kommungemensamma produktionen av platser för vård- och omsorgsboende 0,5 mnkr. Den nystartade verksamheten i Träffpunkt Simonsland redovisar ett underskott på 1,8 mnkr. ”Icke Boråsare är personer som inte kommer från Borås utan är folkbokförda i annan kommun och söker vård och omsorgsboende i
Borås. Denna verksamhet beräknas ge ett överskott på ca 1,0 mnkr för 2015. Den s.k. ”Säbosnurran” visar ett
underskott på ca 3 700 tkr viket till stor del har att göra med antalet tomma platser.

Nettoinvesteringar

Nettoinvesteringarna uppgick i Kommunfullmäktiges budget till 420 mnkr exklusive utbyggnad av nya industriområden. Läggs tidsförskjutna projekt från 2014 till uppgår den godkända investeringsnivån till ca 500 mnkr. I
dagsläget görs bedömningen att 2015 års nettoinvesteringar kommer att uppgå till ca 450 mnkr varav utbyggbad
av nya industriområden står för 90 mnkr. Hittills under året har ca 255 mnkr upparbetats.
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Bolagens resultat 2015
Bilden nedan visar vilka som ingår i den kommunala ”koncernen” och för vilka sammanställd redovisning gjorts,
vilken redovisas i slutet av delårsrapporten. Samtliga bolag är helägda förutom BoråsBorås TME AB där ägarandelen är 91 %. I den sammanställda redovisningen ingår även kommunalförbundet Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilka kommunens ekonomiska åtagande uppgår till 50 % respektive 55 %.
Bolagen redovisar sammantaget ett resultat i prognos på 135 mnkr, vilket är 29 mnkr bättre än budget. Stadshusbolagen avviker positivt med 27 mnkr mot budget och bostadsbolagen med 4 mnkr. Till stor del beror det
förbättrade resultatet i prognos på en god kostnadsutveckling med bland annat lågt ränteläge. Bolagen bedömer i
prognosen att investeringsnivån hamnar på drygt 900 mnkr, jämfört med drygt 1 100 mnkr i budgeten. Minskningen beror på förskjutna investeringar inom stadshuskoncernen samt minskad nyproduktion för AB Bostäder
i brist på byggbara tomter.
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Nedan kommenteras budgetuppföljningen bolag för bolag med utfall ackumulerat per augusti, bedömd helårsprognos samt händelser under året av väsentlig betydelse.
Stadshuskoncernen
Resultat efter finansnetto
Stadshuskoncernen

mnkr
Utfall jan-aug Budget 2015

Prognos
2015

Budgetavvikelse

Moderbolaget Borås Stadshus AB

-2,6

-4,4

-3,9

+0,5

Borås Energi och Miljö AB

66,7

76,2

82,5

+6,3

Borås Elnät AB

28,6

24,8

38,1

+13,3

Borås Djurpark AB

1,1

-13,5

-10,8

+2,7

Borås Kommuns Parkerings AB

6,4

4,0

6,1

+2,1

Industribyggnader i Borås AB

7,7

3,7

6,9

+3,2

-10,0

-16,1

-17,2

-1,1

Borås Stad Textile Fashion Center AB

-5,3

-8,0

-8,0

0

Summa stadshusbolagen

92,6

66,7

93,7

+27,0

BoråsBorås TME AB

Borås Stadshus AB
I Borås Stadshus AB ingår Borås Energi och Miljö AB med dotterbolag, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB,
Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag, BoråsBorås TME AB med
dotterbolag samt Borås Stad Textile Fashion Center AB. Någon sammanställd årsprognos med elimineringar på
koncernnivå har inte upprättats.
Prognosen ger ett resultat för koncernbolagen summerat på 93,7 mnkr vilket är hela 27 mnkr bättre än budget.
De flesta av bolagen redovisar prognoser som är bättre än budget, störst är avvikelserna hos Borås Elnät AB
(+13,3 mnkr) och Borås Energi och Miljö AB (+6,3 mnkr).
Moderbolaget Borås Stadshus AB har för egen del beräknat ett årsresultat efter finansiella poster som är 0,5
mnkr bättre än budget till följd av lägre räntekostnader. Bolagets underskott, till största del hänförligt till räntekostnader för externt lån, förutsätts finansieras genom koncernbidrag från dotterbolagen. Koncernbidragen fastställs av Kommunfullmäktige i samband med bokslutet.
Borås Energi och Miljö AB bedömer att årsresultatet efter finansnetto blir 82,5 mnkr, vilket är 6,3 mnkr bättre
än budget. Förbättringen är hänförlig till bättre finansnetto till följd av lågt ränteläge. Rörelseresultatet bedöms
oförändrat på bolagsnivå. På affärsområdenivå märks skillnader i prognos för affärsområde biogas som har 1,3
mnkr sämre resultat och affärsområde Vatten och avlopp som har 0,9 mnkr bättre resultat. Omsättningen förväntas minska med 3 % mot budget, främst till följd av milt väder och låga elpriser vilket ger minskade fjärrvärme- och elintäkter. Investeringsnivån förväntas hamna i nivå med budget, 239 mnkr.
I prognosens förväntade utfall på 82,5 mnkr ingår ett resultat på 15,0 mnkr för affärsområde Vatten och Avlopp. Affärsområdets resultat kommer i årsbokslutet avsättas för kommande investering av avloppsreningsverk
vilket ger ett nollresultat för VA. Inkluderat denna avsättning blir bolagets resultat 67,5 mnkr.
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Under våren har beslut fattats av bolaget och Borås Stad om bolagets största investering någonsin, nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken för totalt 3,2 miljarder kronor. Investeringen har påbörjats och
verken förväntas driftsättas under 2018.
Kommentarer kring prognos och delårsresultatet per affärsområde:
• AO Energi: Prognos 57,0 mnkr vilket är 0,2 mnkr bättre än budget. Utfallet per augusti är klart bättre än
budget. Omsättningen ligger under budget till följd av låg produktionsvolym (mild väderlek) samt låga
elpriser. Såväl bränsle- som drift- och underhållskostnader ligger under budget.
• AO Hushåll: Prognos oförändrad mot budget (0 mnkr). Utfallet per augusti är bättre än budget men på
helåret förväntas ända ett nollresultat.
• AO Biogas: I prognosen förväntas en förlust på 1,3 mnkr jämfört med ett nollresultat i budget. Utfallet
per augusti är något sämre än budget. Försämringen beror på minskat pris och minskad publik försäljning samt ökade bränslekostnader då mer naturgas används i samband med drifttagningen av den nya
rötningsanläggningen.
• AO Vatten och Avlopp: Prognos på 15,0 mnkr är 0,9 mnkr bättre än budget. Avsättning för investering i
nytt avloppsreningsverk kommer att göras i årsbokslutet vilket ger ett nollresultat för affärsområdet efter
avsättningar. Utfallet per augusti är klart bättre än budget till följd av att drift- och underhållskostnaderna
understiger budget. Underhållskostnaderna kommer dock att arbetas ikapp under hösten.
• AO Vattenkraft: Prognos oförändrad mot budget (4,0 mnkr). Utfallet per augusti är något sämre än
budget till följd av fler reparations- och underhållskostnader.
• AO Återvinning: Prognos oförändrad mot budget (7,0 mnkr). Utfallet per augusti är i nivå med budget.
Verksamheten i dotterbolaget Boras Waste Recovery AB förväntas ge ett nollresultat för 2015.
Borås Elnät AB förutser ett årsresultat vilket är hela 13,3 mnkr bättre än budget. Det förbättrade resultatet hänför sig dels till lägre kapitalkostnader till följd av låga räntor och förskjutna investeringar. Dessutom är verksamhetskostnaderna lägre än budgeterat, där driftkostnader för fibersatsningen inom affärsområde stadsnät inte falller ut i förväntad omfattning under 2015.
Kommunfullmäktige i Borås beslutade i augusti 2014 att ge bolaget i uppdrag att under perioden 2015-2020
kraftigt bygga ut befintligt fibernät i sådan grad att regeringens mål om 100 Mb/sek bredbandsuppkoppling
för minst 90 procent av invånarna möjliggörs. Beslutet får ekonomiskt genomslag successivt fr.o.m. år 2015.
Total investeringsnivå för fibernätsutbyggnaden bedöms till över 400 mnkr, varav cirka 80 mnkr under 2015.
Investeringsnivån i bolaget förväntas uppgå till 191 mnkr mot budgeterade 275 mnkr. Den lägre nivån beror
främst på framskjutna investeringar inom affärsområde Elnät till följd av att handläggningstiderna för att få
Koncession, d v s tillstånd från Energimarknadsinspektionen, är långa.
Borås Djurpark AB bedömer årsresultatet till -10,8 mnkr, vilket är 2,7 mnkr bättre än Kommunstyrelsens godkända budget. I samband med Kommunstyrelsens godkännande av budgeten förutsattes bolaget effektivisera
verksamheten med 1 %, vilket medfört en reviderad budget. Prognosen är 2,0 mnkr bättre än den reviderade
budgeten.
Det är främst genom kostnadsbesparingar som resultatet förbättras på Djurparken. Efter en svag säsongsinledning har besöksantalet förbättrats och bolaget räknar med att nå budgetmålet med 260 000 besökare. Saltemads
camping har haft en hög beläggning, vilket förbättrar campingens resultat. Nyligen har hyresavtal tecknats med
Migrationsverket om boende för asylsökande.
Investeringarna uppgår till 9,5 mnkr vilket avser det nya entréhuset som invigdes i våras. Budgeten på 29,5 mnkr
inkluderade även gångbro från entré till savann, men denna hamnar främst på 2016.
Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat.
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Borås Kommuns Parkerings AB bedömer årsresultatet till 2,1 mnkr bättre än budget. Förbättringen sker till
följd av intäktsökning beroende på hög beläggning samt att planerad renovering av lokalerna klassas som investering istället för drift/underhåll. Resultatet per augusti uppgår till 6,4 mnkr. Investeringarna förväntas uppgå
till 12,2 mnkr jämfört med 45,3 i budgeten. Avvikelsen beror på att p-huset Vulkanus inte byggs 2015 samt att pdäcket Kungsbron, som färdigställdes före sommaren, blev cirka 4 mnkr billigare än budgeterat.
Industribyggnader i Borås AB räknar med ett årsresultat för koncernen på 6,9 mnkr vilket är 3,2 mnkr bättre
än bolagets budget.
Under året har dotterbolaget Eolus 6 AB bildats och de har förvärvat kårhusfastigheten Eolus 6 av Borås Stad i
syfte att bygga om till ett kongresshus. Kongresshusprojektet har för närvarande tagit en paus i väntan på besked
från Trafikverket om Götalandsbanans sträckning.
Under våren blev ombyggnationen av fastigheten på Bussgatan 4 i Viared klar och Hjälpmedelcentralen har flyttat in.
Resultatförbättringen förklaras av lägre avskrivningar (budgeten beräknades inte på nya redovisningsreglerna
K3), låga räntekostnader till följd av lågt ränteläge och förskjutna investeringar, samt ökat resultat vid hyresgästanpassningar. Bolagets fastigheter är väl underhållna och har en låg vakansgrad.
Investeringsnivån blir 42 mnkr under året jämfört med 60 mnkr i budgeten, beroende på pausen i kongresshusprojektet.
BoråsBorås TME AB bedömer ett resultat som är 1,1 mnkr sämre än budgeten. Försämringen består i kongresshusförberedande kostnader för det nybildade dotterbolaget Borås Kongresscenter AB, vilket inte har budgeterats. Syftet med det nya bolaget är att tillse att det kommande kongresshuset i Borås får rätt funktioner för
att på bästa sätt främja kongressverksamheten i Borås. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat.
Borås Stad Textile Fashion Center AB bedömer ett resultat på -8,0 mnkr, vilket är lika med budget. Budgeten
förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat. Bolaget gör inga investeringar
under 2015.
Bostadsbolagen
Resultat efter finansnetto
Bostadsbolagen

mnkr
Utfall jan-aug Budget 2015

Prognos
2015

Budgetavvikelse

AB Bostäder i Borås

24,2

22,7

22,6

-0,1

Fristadbostäder AB

-3,6

-3,1

-3,1

0

AB Sandhultsbostäder

2,3

0,4

1,8

+1,4

AB Toarpshus

0,7

0,3

0,7

+0,4

Viskaforshem AB

4,6

2,7

4,6

+1,9

28,2

23,0

26,6

+3,6

Summa bostadsbolagen

B 1010

Delårsrapport Januari-Augusti 2015. Kommunstyrelsen 26 oktober 2015

kommunfullmäktiges handlingar | 18-19 november 2015

12
Sammantaget räknar bostadsbolagen med ett resultat efter finansiella poster 2015 på 26,6 mnkr vilket är 3,6
mnkr bättre än budgeterat resultat. Låga marknadsräntor och hög efterfrågan på lägenheter påverkar bostadsbolagen positivt (inga lediga uthyrningsbara lägenheter finns per 31 augusti), medan stora underhållsbehov påfrestar ekonomin.
AB Bostäder i Borås förutser ett årsresultat på 22,6 mnkr, 0,1 mnkr sämre än Kommunstyrelsens godkända
budget. På intäktssidan har hyrorna höjts med 0,5 % från 1 januari. Rörelsens kostnader belastas i utfallet per
augusti bland annat av fortsatt hög nivå på kostnader för skadegörelse, men även lägre kostnader än budgeterat
för uppvärmning, badrumsrelaterade skador och räntor. Prognosen är lägre än utfallet per augusti. Det beror på
att sista tertialet alltid är kostnadstungt för bolaget till följd av säsongsvariationer.
Det pågår nyproduktion på Ringargatan i Brämhult där 57 lägenheter färdigställts i år, och där 11 cityradhus
byggs med inflyttning till sommaren 2016. På Tunnlandsgatan i Hässleholmen pågår ombyggnation av gamla
studentlägenheter till 56 lägenheter vilka blir färdiga kring årsskiftet 2015/16. På Spinnaren i Norrby byggs föreningslokaler om till 62 studentlägenheter med inflyttning under hösten 2016.
I byggplanen ingår även renoveringar av badrum, fasader och fönsterbyten. Bolaget bedömer sammantaget renoveringsbehovet som fortsatt stort men inte längre kritiskt, tack vare de senaste årens prioriteringar på skalskydd och badrum.
Investeringarna förväntas under året bli 356 mnkr jämfört med 446 mnkr i budgeten. Minskningen beror på
lägre nyproduktion än budgeterat i brist på tillgänglig byggbar mark.
Bolaget hade per 31 augusti 55 vakanta lägenheter, men inga av dessa var uthyrningsbara. Vid samma tid var 6
studentrum lediga.
Fristadbostäder AB beräknar ett årsresultat som är -3,1 mnkr, vilket är lika med Kommunstyrelsens godkända
budget. Det negativa budgetresultatet godkändes för att klara bolagets stora underhållsinsatser. Under året har
de nya trähusen på Åsbovägen färdigställts vilket gett 44 nya lägenheter. Dessutom har en större yttre renovering
på Centrumhuset färdigställts före sommaren. Investeringsnivån för 2015 väntas bli 13 mnkr, vilket är samma
som i budget. Bolaget har inga outhyrda lägenheter.
AB Sandhultsbostäder beräknar ett årsresultat på 1,8 mnkr, vilket är 1,4 mnkr bättre än Kommunstyrelsens
godkända budget. Förbättringen beror på högre hyresintäkter i samband med förbättringsåtgärder samt lägre
räntekostnader. Investeringsnivån är låg under året, 0,2 mnkr, vilket är i nivå med budget. Bolaget har inga outhyrda lägenheter.
AB Toarpshus beräknar ett årsresultat på 0,7 mnkr, vilket är 0,4 mnkr bättre än Kommunstyrelsens godkända
budget till följd av lägre räntekostnader än budgeterat. Investeringsnivån förväntas bli 6,6 mnkr jämfört med
budgeterade 7,5 mnkr. Bolaget har inga outhyrda lägenheter.
Viskaforshem AB beräknar ett årsresultat på 4,6 mnkr, vilket är 1,9 mnkr bättre än Kommunstyrelsens godkända budget till följd av lägre räntekostnader än budgeterat. Investeringsnivån förväntas i enlighet med budgeten bli 25 mnkr. Bolaget har inga outhyrda lägenheter.
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Övriga bolag/förbund
Resultat efter finansnetto
Övriga bolag/förbund

mnkr
Utfall jan-aug Budget 2015

Prognos
2015

Budgetavvikelse

Borås Lokaltrafik AB

12,0

15,8

16,4

+0,6

Inkubatorn i Borås AB

-0,5

0,0

-0,3

-0,3

Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

1,5

0

0

0

-2,3

0

-2,7

-2,7

Sjuhärads kommunalförbund

Borås Lokaltrafik AB räknar med ett årsresultat på 16,4 mnkr vilket är 0,6 mnkr bättre än Kommunstyrelsens
godkända budget. Förväntad resultatförbättring består av lägre drivmedelskostnader, lägre personalkostnader till
följd av lägre sociala avgifter, samt något högre intäkter än budgeterat.
Bolaget förlorade 2013 upphandlingen av trafiken i Borås. Beslutet är dock överprövat och processen pågår fortfarande. Avtalet löper med 9 månaders uppsägning och kan som längst förlängas till trafikstart i ny upphandling.
Bolaget har investerat 26,4 mnkr i nya fordon, vilket är i nivå med budgeterad investeringsnivå.
Efter bolagsstämmobeslut i april har bolaget utdelat 15 mnkr till aktieägaren Borås Stad.
Inkubatorn i Borås AB räknar med ett årsresultat som är 0,3 mnkr sämre än Kommunstyrelsens godkända
budget. Bolaget, som till största del är bidragsfinansierat, tappar 1,5 mnkr i externa bidrag jämfört med budgeten. Vakanser i personalstyrkan ger lägre personalkostnader. Budget och prognos inkluderar ett driftbidrag från
Borås Stad på 0,6 mnkr. Bolaget gör inga investeringar under 2015.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande uppgår till 50 %, räknar
med ett nollresultat vilket är lika med budget. Även investeringarna bedöms hamna i nivå med budget, 9,2 mnkr.
Sjuhärads kommunalförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande uppgår till 55 %, räknar med ett årsresultat på -2,7 mnkr jämfört med ett nollresultat i budgeten. Anledningen till underskottet är att pensionskostnaderna ökat kraftigt, främst som en engångseffekt av ny beräkningsmodell. Navet och medarbetarcentrum prognosticerar ett nollresultat. Förbundet har inga investeringar under året.

Strategiska målområden med indikatorer och uppdrag

Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag har följts upp och analyserats i nämndernas tertialuppföljningar. Uppgifterna som
redovisas avser kommunen i sin helhet.
Indikatorer
Antal indikatorer vars mål är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av målvärdet)

●

4

Antal indikatorer vars mål är delvis uppfyllt (Utfallet är minst 85 % och högst
99,9 % av målvärdet)

♦

17

Antal indikatorer vars mål ej är uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av målvärdet)

■

10
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Antal indikatorer som ej mäts vid denna uppföljning

21

Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige

52

Uppdrag
Antal genomförda uppdrag

●

17

Antal delvis genomförda uppdrag

♦

75

Antal ej genomförda uppdrag

■

11

Totalt antal uppdrag

103

Människor möts i Borås

Målbild

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2014

Mål
2015

Antal genomförda medborgardialoger.

■

26

26

Andel kulturutbud för barn och unga, %.

♦

45

50

Antal besökare på Textilmuseet.

●

45 969

45 000

Antal gästnätter i Borås.

♦

Antal arrangemang för ungdomar och unga vuxna
på Brygghuset.

●

181 394 200 000
198

100

Utfall
Tertial 2
2015 Trend/Kommentar
7 fler medborgardialoger
kommer att genomföras
under hösten 2015
49
66 960 utfall T2 2015 omfattar
12 månader, september
2014-augusti 2015, utfall
2014 omfattar perioden
juni-december
191 404 på väg åt rätt håll
123

Uppdrag

Status

I juni 2014 startade ett projekt, ”Ett gott liv var dag”, vilket innebär en grundlig genomgång
av vård- och omsorgsverksamheterna i Borås Stad. I juni 2015 skall ett antal förslag till
förändringar som skall leda till förbättringar presenteras.
Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet för att under 2015 genomföra förbättringar av
valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala villkor. I förbättringarna ska
följande ingå:- resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs, - självkostnadsberäkningen görs om då den nuvarande inte är tillräckligt uppdaterad,- ersättningssystemet ska
uppnå kraven på konkurrensneutralitet,- valsituationen i hemtjänsten ska stimulera aktiva,
medvetna och självständiga val.

● Genomfört
■ Ej genomfört
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Uppdrag

Status

Avskaffandet av de delade turerna som är ett pilotprojekt i Stadsdel Norr ska utvärderas
och faktorer som effektivitet, konsekvenser för brukarna, kostnader samt personalens
hälsa ska särskilt belysas. De delade turerna får avskaffas inom ram. Inga särskilda medel avsätts.
Kostnaderna för platserna på Borås Stads Vård- och omsorgsboenden är markant högre
än snittet i Västra Götaland. Kommunstyrelsen uppdras utreda varför det är så samt föreslå åtgärder för att kostnaden skall ligga i paritet med snittet i länet.

♦ Delvis genomfört

Genomföra en inventering av samtliga platser för spontan aktivitet i hela Borås.

♦ Delvis genomfört

Föreningar och privatpersoner skall kunna boka lokaler direkt på nätet i förvaltningens
bokningssystem under 2015.

♦ Delvis genomfört

Samarbetet mellan Fritid- och folkhälsonämnden och Sociala omsorgsnämnden behöver
utvecklas ytterligare vad gäller kontakter med frivilligorganisationerna. Vi ger därför Fritidoch folkhälsonämnden i uppdrag att se över riktlinjerna för föreningsbidrag, där man prövar möjligheten att som verksamhet räkna administration/samordning i syfte att utveckla
samarbetet med de sociala föreningarna.

♦ Delvis genomfört

Fritids- och folkhälsonämnden ska i samverkan med berörda nämnder samt föreningslivet
utreda behov och förutsättningar för att bygga en modern evenemangshall på lämplig
plats.

♦ Delvis genomfört

Fritids- och folkhälsonämnden ska utveckla och öka antalet brukarråd för de anläggningar
som nyttjas av många föreningar.

♦ Delvis genomfört

Kulturnämnden skall undersöka möjligheten att anskaffa en installation/skulptur som kan
tillgodogöra även svårt funktionshindrades behov av att uppleva konst.

♦ Delvis genomfört

En allmän översyn av bidragsgivningen till kulturföreningarna skall göras med avseende
på hur resurserna fördelas och vilka effekter som uppnås.

♦ Delvis genomfört

Nämnden ska inrätta en kulturfond till vilken privata aktörer kan skänka pengar för att
stärka kommunens kulturliv.

♦ Delvis genomfört

Nämnden ska inom ramen för det finska förvaltningsområdet ordna kulturella evenemang
riktat till finsktalande boråsare.

● Genomfört

Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan fortsätter under 2015.

● Genomfört

Både fysiska och psykiska hinder ska undanröjas och tillgänglighet prioriteras, inte minst
gäller detta för personer med funktionsnedsättning. Allas rätt till deltagande i alla delar av
samhällslivet ska vara en självklarhet. Borås Stad ska öka möjligheterna för personer
med funktionsnedsättning att få arbete inom dess verksamheter.

♦ Delvis genomfört

Nämndens långsiktiga mål, att så få personer som möjligt ska vara institutionsplacerade,
kräver satsningar på det förebyggande arbetet. En större del av verksamheten planerar
på sikt att arbeta tidigt/förebyggande för att minska inrekryteringen till socialtjänstens
insatser.

♦ Delvis genomfört

Sociala omsorgsnämnden ska ha ett nära och aktivt samarbete med frivilligorganisationer
inom det sociala området.

♦ Delvis genomfört

Lagen om valfrihet (LOV) ska i Borås Stad gälla även för personer under 65 år, det vill
säga även för dem som inte är ålderspensionärer men som ändock är berättigade till
insatser.

♦ Delvis genomfört

Möjlighet ska ges pensionärer att i närheten av sina bostäder äta näringsriktig kost i en
trivsam miljö.

♦ Delvis genomfört

Stadsdelsnämnderna uppdras att i möjligaste mån inkludera de äldre i matlagningen och
skapa en meningsfull måltidssituation.

● Genomfört

♦ Delvis genomfört

Sdn Väster

♦ Delvis genomfört
Sdn Norr och Öster
Kommunala riktlinjer för biståndsbedömning till vård- och omsorgsboende ska tas fram av
Stadsdelsnämnd Öster.

■ Ej genomfört

Stadsdelsnämnd Öster uppdras att revidera följande skrivelse i reglerna för trygghetsbostäder så att lydelsen blir enligt följande:- ”… Företräde i kön har personer över 85 år, …”

● Genomfört
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Uppdrag

Status

(Idag 90 år).
Stadsdelsnämnd Väster uppdras att lägga ut Byttorps klint på förnyad entreprenad.

♦ Delvis genomfört

Stadsdelsnämnd Öster, kommungemensam äldreomsorg, uppdras att ta fram underlag
för att 2016 lägga ut minst två Vård- och omsorgsboenden på entreprenad.

● Genomfört

Den som i kommunens verksamhet får mat serverad i hemmet ska få fler valmöjligheter.
Maten till förskolor, skolor och äldreboenden produceras och lagas så nära de som ska
äta som möjligt. Matkort ska utredas av Stadsdelsnämnd Väster.

♦ Delvis genomfört

Stadsdelsnämnderna ska verka för kompetensutveckling av personalen inom äldreomsorgen. Stadsdelsnämnd Öster uppdras ta fram en kompetensplan.

■ Ej genomfört

1 boende är utlagt på
entreprenad enligt beslut
i KS 2015-09-17

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

Målbild

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarfulla vuxna.
Måluppfyllelse

Utfall
2014

Mål
2015

Utfall
Tertial 2
2015 Trend / Kommentar

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %.

■

86,4

100

82,2 på väg åt fel håll

Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande inflytandeforum, arbete tas på allvar av
grundskolan, åk 4-9, %.

■

74,4

100

70,8 på väg åt fel håll

Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande inflytandeforum, arbete tas på allvar av gymnasieskolan, %.

■

65,0

100

68,1 på väg åt rätt håll

Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen,
%.

■

76,5

100

74,6 på väg åt fel håll

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.

♦

216,1

220

214 på väg åt fel håll

Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan (max
är 20 poäng).

♦

14,2

14,3

14,2

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med
försörjningsstöd, %.

♦

100

96,8

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan,
åk 4-9, %.

♦

93,0

100

91,4 på väg åt fel håll

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %.

♦

96,0

100

96,2 på väg åt rätt håll

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar
sitt barn på förskolan, %.

♦

96,6

100

97,4 på väg åt rätt håll

Kommunfullmäktiges indikatorer

B 1015

Delårsrapport Januari-Augusti 2015. Kommunstyrelsen 26 oktober 2015
kommunfullmäktiges handlingar | 18-19 november 2015

17
Måluppfyllelse

Utfall
2014

Mål
2015

Utfall
Tertial 2
2015 Trend / Kommentar

Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen, %.

♦

94,3

100

93,4 på väg åt fel håll

Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen, %.

♦

89,7

100

91,9 på väg åt rätt håll

Kommunfullmäktiges indikatorer

Uppdrag

Status

Kommunstyrelsen har ett högt prioriterat uppdrag att se över hur grundskolans anpassningskostnader till förändrat elevunderlag ska hanteras framöver, då det idag ser olika ut
mellan våra stadsdelsnämnder.

■ Ej genomfört

En översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt ersättningen till de
fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse likvärdiga konkurrensvillkor
mellan den kommunala skolan och de fristående aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra
en översyn av ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda eleverna.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen ska under 2015 bjuda in fristående förskoleaktörer till Borås Stad för
att öka valfriheten, ge möjligheter till olika pedagogiska inriktningar samt för att delta i den
utbyggnad av förskolan som behövs.

♦ Delvis genomfört

Idrottsskolan kommer under året att fortsätta arbetet med att få igång verksamheten i socialt
utsatta områden. De satsningar som planeras är bl.a. att informera om idrottsskolan på föräldramöten och samarbeta med stadsdelarna och de föreningar som verkar i områdena.

♦ Delvis genomfört

En hälsofrämjande fond för ungdomar mellan 13 och 25 år som önskar söka medel för
t.ex. aktiviteter, material, föreläsare eller studiebesök ska inrättas av Fritids- och folkhälsonämnden.

■ Ej genomfört

Kulturnämnden ska tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden intensifiera arbetet med
att finna mer ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan.

♦ Delvis genomfört

Utbildningsnämnden uppdras att utreda möjligheterna för att stärka elevernas förutsättningar att möta framtidens utmaningar inom E-handel och logistik.

● Genomfört

Utbildningsnämnden uppdras att tillskapa fler lärlingsplatser i gymnasieskolorna.

● Genomfört

Utbildningsnämnden uppdras att utreda hur, och om möjligt, införa en veckas praktik
även på de högskoleförberedande programmen.

● Genomfört

Fritidshemmens personal ska ges möjlighet till planeringstid.

● Genomfört

Förskolans personal ska ges möjlighet till planeringstid.

♦ Delvis genomfört

Det finns ingen kommunal fritidsgård i centrala Borås. Stadsdelsnämnd Norr får uppdrag
att utreda förutsättningarna för att starta en fritidsgård på Norrmalm.

♦ Delvis genomfört

I varje tidigare kommundel ska det finnas minst en öppen förskola.

♦ Delvis genomfört

Stadsdelsnämnd Norr får i uppdrag att utreda den framtida användningen av Särlaskolan
sett ur ett helhetsperspektiv för Borås Stad.

● Genomfört

Stadsdelsnämnd Norr uppdras att utreda förutsättningar för att återinföra familjedaghem i
Borås Stad.

♦ Delvis genomfört

Konceptet ”Gående skolbuss” ska provas av en skola i varje stadsdel och därefter utvärderas.

♦ Delvis genomfört

Sdn Öster och Väster

■ Ej genomfört
Sdn Norr
Stadsdelsnämnderna ska ge möjlighet för enskilda skolenheter att ge sitt arbete en speciell profil. Detta kan ge skolan ökad attraktionskraft. Bland annat kan spetsutbildningar i
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Uppdrag

Status

vissa ämnen införas

Sdn Väster och Öster

♦ Delvis genomfört
Sdn Norr

Företagandet växer genom samverkan

Målbild

Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av
samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio
månader under kalenderåret.

●

Antal personer med arbetsmarknadsanställningar.

♦

Utfall
Tertial 2
2015 Trend / Kommentar

Utfall
2014

Mål
2015

681

850

606 på väg åt rätt håll

375

341

Uppdrag

Status

En näringslivsstrategi ska tas fram under 2015. Strategin ska syfta till att förenkla byråkratin för näringslivet, att minska kommunens konkurrens med näringslivet, att skapa förutsättningar för ett förbättrat näringslivsklimat samt att Borås ska uppnå bättre resultat i
mätningar av företagsklimatet.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att bygga Borås varumärke som kreativ
Mode och Textilstad. Textile and Fashion Center, respektive Market Place är två
viktiga redskap inom detta område. Business Region Borås är ett samarbetsprojekt
mellan Sjuhärads kommuner startas upp och samordnas genom näringslivsenheten.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att etablera funktionen företagslots, med ”en dörr in”-princip, i
Borås Stads verksamheter.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utarbeta ett markstrategiskt program.
Borås Stad är en betydande markägare som behöver kunna erbjuda färdig tomtmark för
företag och institutioner som en naturlig och självklar del i kommunens näringslivspolitik. I
programmet ska redovisas ambitioner och syn på kommunens markinnehav, markanvändning, markanvisningar och markpriser.

♦ Delvis genomfört

Arbetslivsnämnden ska ställa krav på utbildning, arbete eller annan planerad verksamhet
för personer som erhåller försörjningsstöd, så kallad motprestation.

● Genomfört

Gröna vägen ska användas av arbetlivsnämnden som en rehabiliteringsinsats.

■ Ej genomfört

Kapaciteten måste öka i exploateringsverksamheten

♦ Delvis genomfört

Utveckla processerna vid samordning av exploateringsverksamheten

♦ Delvis genomfört
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Livskraftig stadskärna

Målbild

En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av boende, handel och upplevelser.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2014

Mål
2015

Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget
förstahandskontrakt med hjälp av socialtjänsten.

■

19

20

Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum.

■

118

200

Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.

■

0

100

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga
handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %.

♦

81

100

Utfall
Tertial 2
2015 Trend / Kommentar
9

85 på väg åt fel håll

0
90 på väg åt rätt håll

Uppdrag

Status

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en förtätningsstrategi som ett tillägg till översiktsplanen. I strategin ska bland annat ingå en konkretisering av vad som krävs för att nå upp
till visionens mål om tredubblat invånarantal i stadskärnan till 2025, vilka gröna lungor
som behöver värnas särskilt, en inventering av lufttomter samt förslag på lokalisering av
framtida höga hus.

♦ Delvis genomfört

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att utreda frågan om parkeringsnormen och lämna
förslag till Kommunstyrelsen under 2015.

♦ Delvis genomfört

För att skapa inbjudande utomhusmiljöer skall belysningsplanen omfatta ljusexponering
av ytor som annars kan uppfattas som otrygga att vistas i.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB införa ett parkeringsledningssystem till årsskiftet 2015/16.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB ta fram fler korttidsparkeringar i stadskärnan. Av dessa ska en viss andel vara avgiftsfria.

♦ Delvis genomfört

Arbetet mot hemlöshet har påbörjats där bl. a. det vräkningsförebyggande arbetet ingår
som en viktig del. En metod som andra lyckats med, är arbetssättet ”housing first” (boende först). Personen får ett eget hyreskontrakt och som steg två tar man itu med andra
eventuella problem. Samarbetet mellan berörda nämnder och bostadsbolagen måste
intensifieras. Ambitionen är att ingen ska vara hemlös.

♦ Delvis genomfört

Sociala omsorgsnämnden ska prioritera det vräkningsförebyggande arbetet. Det är aldrig
acceptabelt att människor tvingas sova utomhus, i portgångar, på toaletter eller i tält.
Vräkning får aldrig förekomma där barn drabbas.

♦ Delvis genomfört
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Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

Målbild

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
Uppdrag

Status

Kommunstyrelsen ska samverka med stadsdelsnämnderna för att utveckla och driva på
införandet av så kallade ortsråd, där medborgarna i de olika kommundelarna på ett organiserat sätt kan kommunicera med Borås Stad och föra fram för sitt område viktiga frågor.
Landsbygdsutvecklingen förstärks genom ortsråden, som ligger väl i linje med vision 2025
”Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande”.

♦ Delvis genomfört

Fritids- och folkhälsonämnden ska tillsammans med BoråsBorås TME AB arbeta mer
med natur- och landsbygdsturism, bland annat genom att marknadsföra kommunens spår
och leder.

♦ Delvis genomfört

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Målbild

Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar belastningen på miljön.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar.

♦

Andel personfordon och servicefordon under 3,5 ton i
Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, %.

♦

Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är
miljöfordon, %.

♦

Utfall
2014

Mål
2015

424 438 440 000
65

Utfall
Tertial 2
2015 Trend / Kommentar
413 224 på väg åt fel håll

68

66 på väg åt rätt håll

90

83

Uppdrag

Status

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utreda ”framtidens kollektivtrafik” och att ta
ett helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplaneringen som är påbörjad och infogad i en
trafikstrategisk utredning.

♦ Delvis genomfört

Under 2015 utreds och utpekas Götalandsbanans sträckning genom kommunen. Översiktsplan med fokus på järnvägssträckningen ska möjliggöra exploatering av nya bostadsoch verksamhetsområden.

♦ Delvis genomfört

Under 2015 ska förutsättningarna för att införa skolkort till samtliga skolungdomar utredas.

■ Ej genomfört

Kommunstyrelsen ska utreda samt föreslå en annan lokalisering av den busstrafik som
idag sker på Södra torget, i syfte att frigöra torget från busstrafiken.

♦ Delvis genomfört

Utmärkning av cykelbanor i trafikmiljön samt vägvisning för cyklister är också ett prioriterat uppdrag för Tekniska nämnden.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden uppdras att 2015 initiera en förstudie kring möjligheten att gräva ner
delar av Kungsleden samt skapa en planskild korsning Åsbogatan/Kungsgatan.

♦ Delvis genomfört

Miljö- och konsumentnämnden ges i uppdrag att i samverkan med Tekniska nämnden
utreda införande av lokala bilpooler utifrån förvaltningarnas behov. I arbetet skall även
möjligheterna att införa bilpooler som kan samutnyttjas med allmänheten ses över.

♦ Delvis genomfört
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Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Målbild

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god
miljö.
Utfall
Tertial 2
2015 Trend / Kommentar

Måluppfyllelse

Utfall
2014

Mål
2015

Andel ekologiska livsmedel, %.

■

16,1

25

20,6 på väg åt rätt håll

Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som
har utmärkelsen Grön Flagg eller annat certifierat
miljöledningssystem, %.

●

43,1

56

57,8 på väg åt rätt håll

Kommunfullmäktiges indikatorer

Uppdrag

Status

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett utredningsunderlag innehållande förutsättningar för ledning, styrning och ekonomiska förutsättningar för projekt Viskan.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna de insatser som krävs för att hållbarhetscertifiera stadsdelen Norrby.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under året ta fram en strategi för grön IT som innebär
bland annat att den IT-hårdvara som kommunen köper in ska ha en bra energi- och miljöprestanda. En utredning skall genomföras under året.

■ Ej genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en vindbruksplan som ett tillägg till översiktsplanen. Tysta områden ska utredas.

♦ Delvis genomfört

Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att föreslå en ambitionsnivå gällande utbyggnadstakten inom solenergi, beaktat ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samt
kulturhistoriska och arkitektoniska begränsningar

♦ Delvis genomfört

Källsortering bör införas för allmänhetens papperskorgar i centrala Borås. Tekniska
nämnden får i uppdrag att utreda formerna för detta. Olika tekniska lösningar ska ställas
mot varandra för att finna det ur ekonomiskt och miljömässigt hänseende resurssnålaste
systemet. I utredningen ska också förslag på utformning av askkoppar i anslutning till
papperskorgar presenteras.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda, samt eventuellt införa en samdistributionscentral

● Genomfört

Ta fram förslag på en tydlig upphandlings- och inköpspolicy som tar hänsyn till möjligheten att ställa miljökrav på hela kedjan utifrån ett livscykelperspektiv där produktion och
återvinning vägs in.

● Genomfört

Medverka i det nationella framtagandet av kriterier och system för certifiering av "Hållbara
stadsdelar"

♦ Delvis genomfört

En åtgärdsplan baserad på genomförd bullerkartläggning skall göras under 2015.

♦ Delvis genomfört

En plan för minskat matsvinn inom verksamheterna ska tas fram av Stadsdelsnämnd
Väster.

♦ Delvis genomfört
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Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2014

Mål
2015

Utfall
Tertial 2
2015 Trend / Kommentar
7,2 på väg åt fel håll

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

■

6,7

6,0

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

♦

526,0

475,0

491,4 på väg åt rätt håll

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

♦

33,5

35

30,5 på väg åt fel håll

Uppdrag

Status

I arbetet med utveckling av budget, årsredovisning samt vision Borås 2025 får Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett hållbarhetsbokslut.

♦ Delvis genomfört

Jämställdhetsintegrerad budget, det vill säga att resursfördelningen mellan kvinnor och
män synliggörs, införs under året.

♦ Delvis genomfört

Centrala facknämnder ska införas till årsskiftet 2016/17. Stadsdelsnämnderna ska avskaffas. Kommunstyrelsen uppdras att svara för nödvändigt utrednings- och implementeringsarbete.

■ Ej genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att utreda Servicekontoret i syfte att avveckla mark- och entreprenadverksamheten som erbjuds annan än Borås Stad. I övrigt ska belysas vilka delar
av verksamheten som kan utföras av annan aktör.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att utreda ett eventuellt införande av en beställarenhet för
kommunens samlade verksamheter där lagen om valfrihet tillämpas eller där verksamhet
bedrivs på entreprenad.

■ Ej genomfört

Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet säljs alternativt läggas
ut på entreprenad under 2015. Marken ska ej säljas.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen ska utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare kan ske på entreprenad.

■ Ej genomfört

Kommunstyrelsen ska utreda om olika kommunala café- och restaurangverksamheter
lämpligare kan drivas på entreprenad samt i så fall vidta åtgärder.

♦ Delvis genomfört

För att minska den del av administrationen som inte ger upphov till mervärde för kommuninvånarna ska indikatorerna revideras. Kommunstyrelsen uppdras att till budgetarbetet
för 2016 ha omarbetat indikatorerna och målvärdena.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen ska i samverkan med de kommunala bostadsbolagen utreda en ökad
samordning av bolagens administration.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att införa utmaningsrätt i lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016.

♦ Delvis genomfört

Nämnden ska 2015 sälja fastigheter för att minska den årliga kostnaden inom ramen
övriga fastigheter med 5 mnkr. Särskilt sådana verksamheter som inte fullt ut används för
kommunala verksamhet ska komma ifråga för försäljning.

♦ Delvis genomfört

Lokalförsörjningsnämnden arbetar i samarbete med berörda nämnder fram en lokalresursplan som underlag bl.a. för sin investeringsbudget. Denna plan skall utvidgas till att
omfatta även hyrda lokaler för att ge en fullständig bild av lokalanskaffningarna.

● Genomfört

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att i samarbete med stadsdelsnämnderna se över hur
kostnaderna för förskolenheter påverkas av förskolans storlek.

♦ Delvis genomfört

Fullt ut implementera den nya IT-tjänsteförvaltningsmodellen i Borås Stad tillsammans
med Stadskansliet som är beställare/ägare

♦ Delvis genomfört

Servicenämnden skall tillsammans med Stadskansliet fortsätta att utveckla beställar/utförarkonceptet för alla de nya administrativa funktionerna som tillfördes verksamhet-

♦ Delvis genomfört
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Uppdrag

Status

en 2011.
Servicenämnden ska utveckla kunskapen om LOU-upphandlingar hos medarbetarna.
Ambitionen är att se till att alla upphandlingar genomförs affärsmässigt i ännu högre grad
och enligt gällande regelverk.

♦ Delvis genomfört

Servicenämnden ska 2015 leverera ett resultat om 5 mnkr. Resultatet får inte skapas
genom höjda kostnader visavi de kommunala verksamheter som är bundna till Servicenämnden, utan förväntas ske genom rationaliseringar.

♦ Delvis genomfört

Servicenämnden ska erbjuda sina tjänster till Borås Stad. Nämnden ska inte konkurrera
på den privata marknaden.

♦ Delvis genomfört

Vita jobb-gruppen ska under 2015 presentera förslag till rutiner för att säkerställa att
kommunen inte anlitar leverantörer som är inblandade i ekonomiska oegentligheter. Rutinerna ska inarbetas i kommunens upphandlingsregler.

● Genomfört

Tekniska nämnden uppdras att stärka upphandlingsavdelningen. Upphandlingsavdelningen ska aktivare ta hjälp av de möjligheter som finns för att om möjligt gynna det lokala näringslivet samt ge små företag möjlighet att delta i upphandlingar. Avdelningen ska
även stärka avtalstroheten och inköpsrutinerna i kommunkoncernen.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden får i uppdrag att se över hur upphandlingsverksamheten skall finansieras av förvaltningarna. Här skall bland annat beaktas hur vinsthemtagning sker utifrån
avtalstrohet och nya ramavtal.

♦ Delvis genomfört

Sociala omsorgsnämnden uppdras att varje år göra en proportionerlig uppskrivning av
ersättningen dagersättning till deltagare i daglig verksamhet i enlighet med generell löneuppräkning i övriga verksamheten.

● Genomfört

Sociala omsorgsnämndens uppdras att fortsätta med LSS-verksamheter på entreprenad.

● Genomfört

Stadsdelsnämnderna uppdras att redovisa hur minskade kostnader för livsmedel, givet
den nya livsmedelsupphandlingen med oförändrade kvalitetskrav, skapar ökat ekonomiskt utrymme i övrig verksamhet.

♦ Delvis genomfört

Sammanställd redovisning
Resultaträkning
mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar/Nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Periodens resultat
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Kommun
Delår
2015-08
846
-4 277
-134
-3 565
2 877
733
74
-54
65

Koncern
Delår
Delår
Delår
2014-08
2015-08 2014-08
941
-4 151
-126
-3 336
2 768
729
87
-70
178

1 903
-4 923
-350
-3 370
2 877
733
15
-56
199

2 086
-4 878
-302
-3 094
2 768
729
17
-72
348

Not
1
2
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Balansräkning
mnkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd m m
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
- därav periodens/årets resultat
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Övriga avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Kommun
Delår
2015-08

Koncern
Bokslut
Delår
2014-12 2015-08

Bokslut
2014-12

4 322
0
3 850
472

4 203
0
3 729
474

10 539
5
10 396
138

10 055
6
9 912
137

6 653
196
5 207
262
988
10 975

6 451
149
4 911
0
1 391
10 654

1 988
213
448
262
1 065
12 527

2 212
171
649
0
1 392
12 267

4 235
65

4 170
157

4 996
199

4 800
220

700
593
107

704
579
125

1 019
637
382

1 020
620
400

6 040
12
6 028

5 780
11
5 769

6 512
5 216
1 296

6 447
4 592
1 855

10 975

10 654

12 527

12 267

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Pensionsförpliktelser
2 207
Övriga ansvarsförbindelser
403
Summa panter och ansvarsförbindelser
2 610
Aktuella panter och ansvarsförbindelser per 2015-08-31 har ej inhämtats, då inga väsentliga
förändringar har skett sedan 2014-12-31.

2 299
189
2 488
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Not 1 Verksamhetens intäkter
mnkr
Avgifter och ersättningar
Hyror och arrenden
Driftbidrag
Återbetalning AFA-försäkring
Investeringsbidrag (direktförda)
Realisationsvinster försäljning anläggningstillgångar
Försäljning av exploateringsfastigheter
Försäljningsmedel övrigt
Övrigt
Summa

Kommun
2015-08
296
111
341
28
0

Not 2 Verksamhetens kostnader
mnkr
Personalkostnader
- därav arbetsgivaravgifter, pensioner
Tjänster
Materiel
Realisationsförluster
Transfereringar, bidrag mm
Summa

2014-08
322
111
329
0
26

Koncern
2015-08
865
486
411
28
0

2014-08
1 009
467
395
0
26

27
2
31
10
846

38
30
36
49
941

27
2
41
43
1 903

38
30
45
76
2 086

Kommun
2015-08
-2 841
-851
-1 074
-164
0
-198
-4 277

2014-08
-2 737
-816
-1 020
-180
0
-214
-4 151

Koncern
2015-08
-3 162
-943
-1 102
-456
-1
-202
-4 923

2014-08
-3 044
-904
-1 154
-461
0
-219
-4 878

Sammanställd delårsrapport
Aktiebolagen inom koncernen upprättar årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) samt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 (K2) för mindre aktiebolag respektive BFNAR 2012:1 (K3) för större
aktiebolag. Borås Stad och bolagen kan tillämpa olika redovisningsprinciper. Samma redovisningsprinciper som
kommer att tillämpas i efterföljande årsredovisning tillämpas i delårsrapporten. Bedömningen är att de bolag
som tillämpar K2 utgör en liten och icke väsentlig del av totalen och någon omräkning till K3 görs inte i den
sammanställda redovisningen.
Med hänvisning till Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 8.2 och 22 upprättar Borås Stad sammanställd redovisning och delårsrapport som utgår från underkoncernernas bokslut. Delårsrapporten grundas på
faktisk redovisning till och med 31 augusti 2015. Därefter har kostnader och intäkter av väsentlig betydelse periodiserats och bokförts i period 201508. Samma periodiseringar, av väsentlig betydelse, som görs vid årsbokslutet
har också gjorts i delårsrapporten. Elimineringar har gjorts avseende internbanken med aktuella mellanhavanden
per 31/8. Övriga elimineringar är schablonmässigt gjorda utifrån senaste årsbokslutets siffror och andelar.
Den sammanställda delårsrapporten avser hela ”kommunkoncernen”, inkluderat Borås Stad, de majoritetsägda
bolagen samt Borås Stads andel i Sjuhärads kommunalförbund (55 %) och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (50 %). En uppställning av de majoritetsägda bolagen som ingår i ”koncernen” återfinns i förvaltningsberättelsens avsnitt om bolagen. Under 2015 har två nya bolag bildats inför uppförandet av ett kongresshus, Eolus
6 AB, dotterbolag till Industribyggnader i Borås AB samt Borås Kongresscenter AB, dotterbolag till BoråsBorås
TME AB.
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Förändring av redovisningsprinciper
Redovisning enligt K2 respektive K3 gäller från och med 2014. Vid föregående års delårsbokslut hade inte alla
bolag fullt ut infört de nya redovisningsprinciperna, vilket påverkar årets jämförelsesiffror.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Stadsdelsnämnden Väster tillskrivs med anledning av nämndens befarade underskott inom äldreomsorgen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Delårsrapport januari-augusti 2015 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef
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Beträffande resultatet tom 2015-08 och prognosen 2015.
I nämndens tertialrapport för Stadsdelsverksamheten prognosticeras en avvikelse i
förhållande till tilldelat kommunbidrag på – 14,2 mnkr. Motsvarande avvikelse var i
handlingarna till Kommunfullmäktige efter tertialarapport 1till och med april månad 0
mnkr. Denna resultatförsämring är oroväckande och åtgärder måste vidtagas för att
snarast möjligt nå en ekonomi i balans.
Den verksamhet som främst generar underskott är äldreomsorgen och här är prognosen för 2015 – 18,6 mnkr. För att nå budgetbalans är det viktigt att åtgärder sätts in
och att det finns förutsättningar för att dessa skall kunna verkställas. Mot bakgrund av
ovan beskrivna problematik är det viktigt att en handlingsplan snarast upprättas och
översänds till kommunstyrelsen. Handlingsplanen skall innehålla de åtgärder som
nämnden kommer att vidta.
Stadsdelsnämnd Väster skall vi tre tillfällen inkomma till Kommunstyrelsen med en
redovisning över det ekonomiska utfallet där det tydligt framgår att vidtagna åtgärder
givit effekt. Redovisningen skall ske tertialvis.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens
Ordförande

POSTADRESS

501 80 Borås
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BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

Christer Johansson
Ekonomichef

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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Bedömning av delårsrapport januari-augusti 2015
Bakgrund
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska vara i balans och att budget och flerårsplan
ska innehålla finansiella mål, samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen ska följas upp
kontinuerligt, och det är Kommunstyrelsens ansvar att i delårsrapporten och årsredovisningen
utvärdera måluppfyllelsen.
Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen upprätta en delårsrapport där en årsprognos ska ingå. Rapporten bör ha samma struktur som en årsredovisning, d v s innehålla en
förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning. I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under rapportperioden. En sammanställd redovisning (koncernredovisning) bör också finnas med enligt rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning.
Enligt bestämmelserna i Kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som Kommunfullmäktige beslutat om. Ett viktigt underlag
för revisorerna är Kommunstyrelsens analys i förvaltningsberättelsen. Kommunallagen ställer
inte samma krav på granskning av en delårsrapport som på en årsredovisning. Vår bedömning
baseras på en genomgång av Kommunstyrelsens redovisning och analys i delårsrapporten, och
på en översiktlig granskning av kommunens bokslut och den sammanställda redovisningen.
Kommunstyrelsens delårsrapport och revisorernas bedömning ska behandlas av Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning och styrning av den fortsatta verksamheten under året, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas.

Beslutade mål
Revisorernas uppdrag är att bedöma om delårsrapportens ekonomiska resultat är förenligt med
Kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och om verksamheten bedrivs i enlighet med
fastställda mål.
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Kommunfullmäktige fastställde i budget för 2015 följande finansiella mål för kommunen:
-

Årets resultat ska uppgå till minst 2-3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag
Soliditeten ska ligga på ca 80 % (I tabell anges 68,5 %)
Självfinansieringen av tillgångsökningen ska vara 80-100 %

I Kommunfullmäktiges budget för år 2015 har målvärden formulerats för 52 indikatorer kopplade till 8 strategiska målområden som ingår i Borås Vision 2025. Kommunfullmäktige har
därutöver formulerat 103 särskilda uppdrag till nämnderna enligt delårsrapporten.

Bedömningar
Första revisorsgruppen konstaterar att Kommunfullmäktige utifrån god ekonomisk hushållning har fastställt dels finansiella mål, dels ett antal indikatorer med målvärden.
Kommunstyrelsen har upprättat en sammanställd resultat- och balansräkning för hela kommunkoncernen inkluderande Borås Stad, de kommunala bolagen och kommunens andel i Sjuhärads kommunalförbund och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund.
För hela kommunkoncernen redovisas ett resultat per 2015-08-31 på +199 mkr (+348 mnkr
för delåret 2014) efter finansnetto. Prognosen för helåret är + 207 mkr (+190 mnkr för delåret
2014). Borås Stad redovisar ett resultat per augusti på + 65 mkr (+179 mnkr för delåret 2014).
Balans- och resultaträkningar är upprättade i enlighet med lagen om kommunal redovisning.
Två noter kopplade till verksamhetens intäkter och kostnader finns i resultaträkningen.
Det finansiella målet att resultatet bör uppgå till lägst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag uppnås inte, och målet beräknas inte heller uppnås för helåret.
När det gäller det finansiella målet soliditet anges i texten i budget för 2015 ett mål på ca 80 %,
och i tabell ett soliditetsmål för år 2015 på 68,5 %. Utfallet anges inte i delårsrapporten. En
beräkning med utgångspunkt från föreliggande balansräkning ger utfallet 39 % för kommunen
och 40 % för koncernen (koncernens soliditet uppgick till 47 % i delårsrapporten för år 2014).
För kommunen prognostiseras en självfinansieringsgrad för investeringarna på 76 % för 2015.
Resultatet i nämndernas driftredovisning prognostiseras till -95 mnkr för helåret 2015.
Stadsdelsnämnderna prognostiserar ett resultat på -36,6 mnkr främst beroende på underskott inom äldreomsorgen. I likhet med bedömningen av Borås Stads årsredovisning för
2014, bedömer Första revisorsgruppen att det behövs en djupgående analys av vad de strukturella budgetobalanserna inom äldreomsorgen beror på.
31 av 52 indikatorer avseende Kommunfullmäktiges mål har följts upp efter tertial två. En
redovisning och uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag görs också i delårsrapporten.
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Dnr 2015/KS0687 107

AB Bostäder i Borås; Försäljning av fastigheter

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bakgrund
Styrelsen för AB Bostäder i Borås beslutade den 12 oktober 2015 att genomföra en
försäljning av delar av fastighetsbeståndet, och bereder i enlighet med bolagsordningen Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning. Beslut i ärendet ska även fattas av
bolagsstämman.
Bolagets förslag
Beslutet i AB Bostäder i Borås innebär att bolaget avyttrar cirka 900 lägenheter i tre
olika kvarter; kvarteret Famnen på Solvarvsgatan Hässleholmen, kvarteret Reven på
Marklandsgatan Hässleholmen samt kvarteret Broskivlingen på Ekängsgatan Sjöbo.
Efter en omfattande försäljningsprocess har AB Bostäder i Borås valt Victoria Park
som köpare. Såväl ekonomiska som sociala aspekter har legat bakom valet av Viktoria
Park som motpart.
Försäljningen sker genom att AB Bostäder i Borås bildar ett bolag i vilka berörda fastigheter överförs. AB Bostäder i Borås säljer sedan bolaget för 531 miljoner kronor till
köparen. Tillträde är planerat till tidigast 1 februari 2016.
Förslaget innebär en betydande förstärkning av balansräkningen då bokförda värden
är 359 mnkr lägre.
Kommunstyrelsens bedömning
AB Bostäder i Borås förslag till fastighetsförsäljning bekräftas i Borås Stads budget
för 2015 där de ges uppdraget att ”sälja ut delar av bolagets fastighetsbestånd, företrädesvis på
områden där bolaget är en dominerande aktör i syfte att frigöra kapital för andra investeringar”.
Behovet att frigöra kapital har dels sin grund i stora underhållsbehov i befintligt fastighetsbestånd. Dessutom ställs stora krav på nyproduktion framöver för att kunna
fortsätta främja bostadsförsörjningen i Borås Stad.
AB Bostäder i Borås har utfört en omfattande försäljningsprocess, och Kommunstyrelsen har inget att erinra om bolagets val av fastigheter att avyttra, eller på föreslagen
ekonomisk uppgörelse.
Kommunstyrelsen vill framhålla vikten av att försäljningen sker till en långsiktig och
seriös aktör. Det är av stor betydelse för såväl Borås Stad och AB Bostäder i Borås

B 1030
BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00

kommunfullmäktiges handlingar | 18-19 november 2015

2

som för alla hyresgäster att den nya fastighetsägaren agerar för en positiv social utveckling av berörda bostadsområden. Kommunstyrelsen förutsätter att AB Bostäder i
Borås i så stor utsträckning som möjligt säkerställt att föreslagen köpare är en långsiktig och seriös aktör.
Kommunstyrelsen bekräftar att beslut ska fattas av bolagsstämman i enlighet med
bolagsordningen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Avyttring av fastighetsbestånd i enlighet med av AB Bostäder i Borås upprättat förslag godkänns.
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V), till förmån för sitt eget alternativa
förslag.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef
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AB Bostäder i Borås; Köp av aktier
2015-10-20

Dnr 2015/KS0686 107

Kommunfullmäktige

Från Kommunstyrelsen

AB
Bostäder i Borås; Köp av aktier
Till Kommunfullmäktige
Bakgrund
Styrelsen för AB Bostäder i Borås beslutade den 12 oktober 2015 att köpa 25 % av
aktierna i bolaget som äger fastigheten Viskaholm 2 i centrala Borås. I enlighet med
bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning. Beslut i ärendet ska även fattas av bolagsstämman.
Bolagets förslag
Beslutet i AB Bostäder i Borås innebär att bolaget köper 25 % av aktierna i Fastighets
AB Viskaholm för cirka 25 miljoner kronor. Efter köpet samägs bolaget med Riksbyggen som äger resterande 75 % av aktierna.
Utvecklingen av Viskaholmsområdet är ett viktigt stadsbyggnadsprojekt som AB Bostäder i Borås som en långsiktig aktör vill vara med och utveckla. Detta görs lämpligen i samverkan med Riksbyggen som också är en långsiktig aktör, med inriktning att
området ska innehålla både hyres- och bostadsrätter.
Kommunstyrelsens bedömning
AB Bostäder i Borås förslag till förvärv av aktier i Viskaholmsfastigheten ligger i linje
med bolagets uppdrag enligt ägardirektiven. Bolaget ska på affärsmässiga grunder
bidra till att främja bostadsförsörjningen i Borås, och aktivt arbeta för att Borås ska
uppfattas som en attraktiv stad att bo och verka i.
Kommunstyrelsen vill framhålla vikten av att det skapas nya bostäder i Borås Stad,
och ser positivt på att AB Bostäder i Borås ges möjlighet att utveckla Viskaholmsområdet.
Kommunstyrelsen förutsätter att bolagets förslag till beslut är affärsmässigt grundat
och har därmed inget att erinra mot föreslagen ekonomisk uppgörelse.
Kommunstyrelsen bekräftar att beslut ska fattas av bolagsstämman i enlighet med
bolagsordningen.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Köp av aktier i enlighet med av AB Bostäder i Borås upprättat förslag godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef
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Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS t.o.m. 30 juni 2015
Rapportering av ej verkställda gynnande bi2015-10-12
Dnr 2015/KS0357
ståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. 30 juni
Från Kommunstyrelsen
2015
Till
Kommunfullmäktige
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut
enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i
kraft den 1 juli 2006. Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den
1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den 30 september 2008.
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att
kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader efter beslut.
Till IVO och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden
skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och vilken
typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som tidigare rapporteras
som ej verkställts, senare verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som
förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten om att
den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS.
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IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt över
landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som kontaktperson
gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av rapportörer. Det har också
utsetts en rapportör per berörd förvaltning som sköter själva inrapporteringen av ej
verkställda beslut till IVO.
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre period.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Bilaga

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2015
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2015
Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

Stadsdelsnämnd Väster
Äldreomsorgen
Individ- och familjeomsorgen

x
x

Kontaktfamilj

117

K

x

”

118

M

x

”

176

K

x

”

133

M

x

”

135

K

x

”

135

M

x

Kontaktperson

161

K

x

”

133

M

x

”

116

K

x

Dialogcentrum

144

K

x

”

144

M

x

”

140

K

x

”

116

M

x

”

116

M

x

Permanent bostad

529

M

x

”

146

M

x

”

159

M

Stadsdelsnämnd Öster
Äldreomsorgen
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2015
Nämnd

Individ- och familjeomsorgen

B 1050

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

x

”

162

M

x

Trygghetslarm

106

M

x

”

165

K

x

Hemtjänst

113

K

x

Kontaktperson

344

K

x

”

339

K

x

”

319

M

x

”

318

M

x

”

304

M

x

”

279

M

x

”

258

M

x

”

258

M

x

”

223

M

x

”

168

K

x

”

164

K

x

”

161

K

x

”

141

M

x

”

123

M

x

Kontaktfamilj

367

K

x

”

245

M

x

”

288

K

x

”

288

K

x

”

228

M

x

”

160

M

x

”

132

K

x

Öppenvård

166

M
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2015
Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

x

”

132

M

x

”

124

M

x

”

124

K

x

”

113

K

x

”

109

K

x

Kontaktfamilj

266

M

x

”

138

K

x

Kontaktperson

241

K

x

Kontaktperson

356

M

x

Kontaktperson

216

M

x

Dialogcentrum

116

M

x

”

98

K

x

Bostad med särskild service

204

M

x

204

K

x

571

M

166

K

181

K

Stadsdelsnämnden Norr
Äldreomsorgen

x

Individ- och familjeomsorgen

Sociala omsorgsnämnden

x
x

Kontaktperson

Arbetslivsnämnden
x
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Analys

Stadsdelövergripande
IFO har i allmänhet 250 till 280 beslut om öppenvårdsinsats i verkställighet per månad. Inom området öppenvård dominerar två typer av insatser, kontaktfamilj/person
och olika former av öppenvårdsinsatser via interna eller externa leverantörer. Utöver
öppenvårdsinsatser förekommer beslut om placeringar på hem för vård eller boende
eller i familjehem. I hem för vård eller boende inkluderas även beslut om Ungdomsboenden.
För närvarande är det 13 gynnande beslut om öppenvårdsinsats som inte är verkställda, varav sju är aktuella för att startas upp på Dialogcentrum.
Kontaktperson/familj finns det i allmänhet alltid en viss tillgång till men verkställighet
kan inte alltid uppnås då klientens behov och kontaktpersonen/familjen möjligheter
ska matchas och stämma överens. Minst lika viktigt är också att personkemin dem
emellan ska fungera fullgott. Vid semestertid är erfarenheten att det är särskilt svårt at
få till matchningen i nya ärenden. Inom stadsgemensam IFO arbetar särskilda handläggare med att rekrytera kontaktpersoner/familjer och familjehem. Rekryteringsvägar
kan vara via annonsering i olika media, kontaktpersoner som rekommenderar etc. en
bekant, i klientens eget nätverk, via förenings- eller företagsbesök, via sociala media
m.m. Trettiofem gynnande beslut är redovisade som ej verkställda.
Inom äldreomsorgen finns sju beslut i som faller utanför aktuell tidsgräns.
Stadsdelsnämnden Väster
Barn och Familj inom stadsdel Väster hade den 30 juni 2015 fjorton ej verkställda
gynnande beslut, sex beslut gällde kontaktfamilj, tre gällande kontaktperson och fem
gällande intern öppenvård i form av Dialogcentrum.
Två av de ej verkställda besluten om kontaktfamilj gäller barn där beslutet tidigare har
varit verkställt, men där det skett avbrott under beslutsperioden; i det ena fallet avsade
sig kontaktfamiljen ett fortsatt uppdrag och i det andra fallet trivdes inte barnet i den
tidigare kontaktfamiljen.
Det har under en längre tid varit svårt att rekrytera kontaktfamiljer, men på den senare tiden har det även blivit svårare att rekrytera kontaktpersoner. Flera av de barn
och ungdomar som beviljas detta bistånd har omfattande problematik, vilket ställer
större krav på dessa uppdragstagare.
Under 2015 har fler öppenvårdsinsatser, bl. a. i form av Dialogcentrum, beviljats än
tidigare. Detta har medfört att det under en längre tid varit kö dit, en kö som i dagsläget närmar sig sex månader.
Av de 14 barnen/ungdomarna som väntar på att få sitt beslut verkställt har sex av
dem någon annan form av insats pågående.
Åtta barn, som har väntat längre tid än tre månader på kontaktfamilj, kontaktperson
eller Dialogcentrum, har under det senaste kvartalet fått beslutet verkställt.
Stadsdelsnämnden Öster
Barn och familj inom stadsdel Öster hade den 30 juni 2015 hade 27 gynnande beslut
som ej verkställts inom tre månader.

B 1052

5 (5)| 18-19 november 2015
kommunfullmäktiges handlingar

Fjorton ärenden gäller ansökan om kontaktperson och där har fyra gamla beslut verkställts under perioden. Ett ärende har avslutats utan att verkställas då ansökan har
återtagits. I fem ärenden finns utsedda kontaktpersoner och processen pågår för uppstart. I två ärenden fanns utsedda kontaktpersoner men där den ena tackade nej till
uppdraget och den andra visade sig vara olämplig för att anförtros ett uppdrag. Arbetet fortgår med att rekrytera lämpliga kontpersoner till dessa två och till övriga två
sökande.
Sju ärenden gäller kontaktfamilj och där har ett gammalt beslut verkställts under perioden. I tre ärenden är uppstart planerad efter sommaren. I två ärenden har en kontaktfamilj erbjudits uppdraget men sökandena har tackat nej och vill vänta på annat
erbjudande. I det återstående ärendet pågår rekrytering av lämplig kontaktfamilj.
Av de sex ärenden som gäller öppenvård i form av samtalsstöd så har ett gammalt
beslut verkställts under perioden, ett verkställs i slutet av juli och övriga kommer
verkställas augusti-september.
Äldreomsorgen inom stadsdelen hade sju gynnande beslut som ej verkställts inom tre
månader. Tre beslut har avslutats utan att verkställas där två ansökningar gäller ansökan trygghetslarm men där sökanden har tackat nej till erbjudandet då behovet inte
finns kvar. Det tredje beslutet gäller hemtjänst och där har sökanden valt att anlita ett
privat hemtjänstföretag. Övriga fyra beslut gäller permanent boende där samtliga har
blivit erbjudna boende men av olika anledningar tackat nej. De vill ändå stå kvar med
sina ansökningar.
Stadsdelsnämnden Norr
Barn och familj hade 30 juni sju gynnande beslut som inte är verkställda inom tre
månader. Varav tre beslut rör tillsättande av kontaktperson och 2 tillsättande av kontaktfamilj och i båda fallen saknas lämpliga uppdragstagare. I två fall saknas ledig plats
hos Dialogcentrum.
Sociala omsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorg Vuxen
Bostad med särskild service enligt SoL
Vid juni månads utgång fanns det tre ej verkställda beslut om bostad med särskild
service. Två personer har tackat nej till plats på kommunens boende men accepterat
plats hos extern utförare.
Den tredje personen har tre gånger tackat nej till erbjudande om placering på extern
plats i avvaktan på ledig plats i kommunens regi.
Funktionshinderverksamheten
Kontaktperson enligt SoL
Två beslut har rapporterats. Ett beslut rapporterades för första gången, den enskilde
har tackat nej till erbjudande. Skäl till att det andra beslutet ännu ej verkställts är att
lämplig kontaktperson saknas.
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Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt LSS t.o.m. 30 juni 2015
Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 juni 2015
Nämnd

Sociala omsorgsnämnden

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

X

Typ av insats

Kontaktperson

Korttidsvistelse

B 1054

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

181

K

334

M

760

M

699

M

91

M

303

M

122

M

249

M

453

M

1610

M

212

M

91

K

97

M

122

M

139

M

291

K

302

M

232

M

222

M

137

M

131

K
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2 (3)
Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 juni 2015
Inga ej
verkställda
beslut

Nämnd

Ej verkställda
beslut

Sociala omsorgsnämnden
forts.

X

Typ av insats

Daglig verksamhet

Bostad med särskild service för vuxna

Analys

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

578

M

588

M

105

M

407

M

1520

M

212

K

1800

M

222

M

263

M

678

K

258

K

232

M

257

M

218

M

258

M

208

K

208

M

Analys

Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Funktionshinderverksamheten
Funktionshinderverksamheten
Kontaktperson
Kontaktperson
enligt LSS enligt LSS
Vid
juni månads
utgång rapporterades
som ejAv
verkställda.
Av dessa rapporVid juni månads utgång
rapporterades
14 beslut som14ejbeslut
verkställda.
dessa rapporterades
6 beslut för
terades
6
beslut
för
första
gången,
fem
av
besluten
har
fått
avbrott
i
verkställigheten
första gången, fem av besluten har fått avbrott i verkställigheten under första kvartalet 2015.
första
kvartalet
2015.lämpliga kontaktpersoner för uppdragen. Två personer har
Det har ännuunder
inte varit
möjligt
att hitta
Det har ännu inte varit möjligt att hitta lämpliga kontaktpersoner för uppdragen.
tackat nej till erbjudande.
Två personer har tackat nej till erbjudande.
För övriga gäller
insatsen
kunnat
då verkställas
lämplig kontaktperson
saknas.
Föratt
övriga
gällerinte
att har
insatsen
inteverkställas
har kunnat
då lämplig kontaktperson
saknas.

Flera av besluten är svåra att verkställa beroende på funktionsnedsättningar som krä-B 1055
ver särskild kompetens hos kontaktpersonen. Brukare som beviljats insatsen kan
också ha speciella önskemål om kontaktperson, t.ex. kön, ålder, intressen m.m. som
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Flera av besluten är svåra att verkställa beroende på funktionsnedsättningar som kräver särskild kompetens hos kontaktpersonen. Brukare som beviljats insatsen kan också ha speciella önskemål om kontaktperson, t.ex. kön, ålder, intressen m.m. som kan vara svåra att matcha. Ofta krävs flera personliga möten
innan man hittar en kontaktperson som passar. Besluten rapporteras som ej verkställda under detta
arbete oavsett hur många försök till ”matchning” som gjorts. Det händer också att tilltänkta kontaktpersoner tackar nej då uppdragen har ställt krav på särskild kompetens eller på annat sätt ansetts alltför
krävande.

Av
H

Korttidsvistelse enligt LSS
Sju beslut rapporterades som ej verkställda. Fem av besluten rapporterades för första gången. Skäl till att
besluten ännu ej verkställts är resursbrist, t.ex. saknar ledig bostad.
Daglig verksamhet enligt LSS
Tre beslut rapporterades som ej verkställda. Ett av besluten rapporterades för första gången.
En deltagare arbetar idag som volontär, men vill inte ha sin verksamhet där. Vill även vara på en annan
verksamhet som inte har möjlighet att ta emot deltagaren just nu. Möte är inplanerat för att diskutera
om behov av daglig verksamhet finns. Två deltagare har tackat nej till erbjudanden, varav en deltagares
familj har bett att få göra en paus under sommaren och nytt möte är planerat i september.
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
14 beslut har rapporterats som ej verkställda beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.
Ett av besluten rapporterades för första gången.
Flertalet beslut har inte kunnat verkställas då det saknas bostäder i Borås. Fem personer har tackat ja till
erbjudna platser och kommer att flytta in under 2015. Två personer har tackat nej till erbjudande och
en person har valt att flytta från sin bostad. Övriga beslut har inte kunnat verkställas då de lägenheter
som blivit lediga inte har motsvarat brukarnas önskemål om specifik stadsdel eller brukarnas behov
utifrån funktionsnedsättning och/eller ålder.
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vd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd
Eriksson
Nr 105

OSTADRESS

Anhörigstöd i Borås Stad
2015-10-12

Dnr 2015/KS0576

Kommunfullmäktige

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Anhörigstöd i Borås Stad
Stadsdelsnämnden Öster har ett särskilt ansvar för kommungemensamma frågor gällande äldre- och funktionshinderverksamheten i Borås Stad.
Kommunfullmäktige beslutade 2002 om riktlinjer för närståendestöd. På grund av
lagändring samt anhörigstödets utveckling har riktlinjerna setts över. Detta arbete har
Stadsdelsnämnden Öster ansvarat för.
Borås Stad har ett välfungerande anhörigstöd som hela tiden utvecklas. På Träffpunkt
Simonsland finns en anhörigcentral och två anhörigkonsulenter som har uppdraget
att utveckla samordna och organisera anhörigstödet för Borås Stad. Det är svårt att i
en riktlinje reglera exakt vilket stöd som ska ges. Hemtjänsten har utvecklats vad gäller tillgänglighet under hela dygnet, kompetenshöjning inom personalgrupperna och
mångfald både avseende språk och kultur. Dessutom finns det ett antal privata utförare i hemtjänsten som har profil kultur och språk. Denna utveckling gör att de behov
som tidigare inte kunde tillgodoses av hemtjänst kan göra det i mycket större utsträckning i dag. Därför upphör anhöriganställningen. Nuvarande anhöriganställningar kommer att fasas ut efter hand som behovet upphör för den enskilde. Inga nya
beslut tas. Stadsdelsnämnden Öster föreslår att riktlinjer för anhörigstöd upphör att
gälla.
Som en följd av detta föreslås att reglera de delar av anhörigstödet som rör ekonomisk ersättning i de föreslagna riktlinjerna för hemvårdsbidrag.
Borås Stad har riktlinjer för styrdokument. Utifrån dessa gör Kommunstyrelsen bedömningen att riktlinjerna för hemvårdsbidrag är mer av karaktären regler.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Riktlinjer för närståendestöd upphör att gälla.
Fastställa ”Regler för hemvårdsbidrag” i Borås Stad, gäller från och med 20 november 2015.
Bilagor:
Riktlinjer för närståendestöd
Regler för hemvårdsbidrag

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Plamén		
Kommunalråd		

Ingegerd Eriksson
Avdelningschef
B 1057
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Riktlinjer för närståendestöd

709:1

Riktlinjer för närståendestöd
Antaget av Kommunfullmäktige 16 maj 2002 ändrat 21 augusti 2003 samt 26—27 november 2008
Gäller från 27 november 2008

1

Inledning

Enligt 5 kap.10 § i socialtjänstlagen bör socialnämnden (kommundelsnämnden) genom stöd och avlösning
underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder.
Närståendestödet är ett frivilligt kommunalt åtagande och beslutas med hänvisning till kommunfullmäktiges
beslut. Gäller vårdtagare skriven i Borås kommun. Närståendestödet riktas både till närstående och till den
som på grund av långvarig sjukdom, funktionshinder eller ålder inte klarar det dagliga livet på egen hand
och vårdas av närstående. Närstående kan vara make/a, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller
annan närstående. När någon beviljas närståendestöd görs en bedömning av vårdtagarens behov. Samtidigt
upprättas en stödplan för den närstående vårdaren.
Närståendestödet består av
Psykosocialt stöd genom
• Stödplan
• Stödperson
• Stödgrupp
Praktiskt stöd genom
• Dagverksamhet
• Avlösning i hemmet
• Korttidsplats eller växelvård
• Övriga insatser
Anhörigvårdare enligt PAN-avtal
• Familjemedlem vårdar barn
• Närstående vårdar vuxen
Ekonomiskt stöd genom
• Hemvårdsbidrag
• Avgiftsfri avlösning i hemmet tolv tim per kalendermånad
• Korttidsplats fyra veckor om året utan att omvårdnadsavgift betalas.

Kommunal författningssamling för Borås 2009
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1.1

Riktlinjer för närståendestöd
Målgrupper

Anhörig/närstående som vårdar någon i hemmet som inte klarar vardagen själv och är långvarigt sjuk, funktionshindrad eller äldre.
Insatser:
Psykosocialt stöd
Praktiskt stöd
Anhörigvårdare enligt PAN-avtal

Anhörig/närstående som vårdar minst 30 tim/vecka och uppfyller
minst ett av två kriterier, se sid. 5 punkt 5.
Insatser:
Psykosocialt stöd
Praktiskt stöd
Anhörigvårdare enligt PAN-avtal
Ekonomiskt stöd

2

Psykosocialt stöd

Äldre- och handikappomsorgen skall utgöra ett stöd för den närstående vårdaren. Tyngdpunkten ligger i att
fånga upp problem och ge det psykosociala stöd som närstående ofta behöver. Det psykosociala stödet är
riktat till den närstående, genom att en stödplan upprättas för den närstående, att en stödperson utses och att
kommundelarna utvecklar stödgrupper.
2.1
Stödplan
När någon beviljas någon form av närståendestöd upprättas en stödplan för den närstående vårdaren. I
stödplanen framgår vilka stödåtgärder och insatser som är beviljade. Stödplanen är en överenskommelse
mellan närstående och stödperson.
2.2
Stödperson
Stödpersonen är anställd personal i kommundelen som t ex biståndsbedömare eller distriktsköterska. Även
annan personal kan komma ifråga. Stödpersonen skall ge närstående psykosocialt stöd, ge information och
förmedla kontakt med frivilligorganisationer, diakoni, etc. Han/hon skall bevaka att behov av hjälpmedel,
sjukvård, avlösning i form av dagverksamhet, korttids-/växelvård eller permanent boende (särskilt boende)
och avlösning i hemmet m m tillgodoses och ansvarar även för att stödplan upprättas och följs upp.
2.3
Stödgrupp
Stödgrupp är en grupp närståendevårdare, som under ledning av personal från kommunen och/eller frivilliga från någon organisation, träffas och får information och samvaro med andra närstående i liknande situationer. Stödgruppen kan inbjudas till föreläsningar, ha egna studiecirklar, få hjälp med lokaler att träffas i,
hjälp att ordna utflykter etc. Deltagandet är frivilligt och tillfällig avlösning kan ges som hemtjänstinsats,
vilket behovsprövas. Varje kommundel utser någon att hålla i stödgruppsverksamheten.
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Praktiskt stöd

Vårdtagare, vars närstående behöver akut avlösning, skall ges förtur till de insatser som äldre- och handikappomsorgen förfogar över, t ex dagverksamhet, hemtjänst och korttidsplats. Planerade insatser sker som
för andra vårdtagare efter behov.
3.1

Dagverksamhet är en form av avlösning.

3.2

Korttidsplats och växelvård är former för avlösning.

3.3

Avlösning i hemmet kan beviljas som hemtjänstinsats.

3.4

Övriga insatser, t ex behov av hjälpmedel, medicinskt stöd, information och praktisk handledning,
trygghetstelefon ( även för närståendes behov), matdistribution o s v ges efter behov.

4

Anhörigvårdare enligt PAN-avtal

4.1
Familjemedlem vårdar barn
Familjemedlem kan anställas om familjen har sjuka/funktionshindrade barn. Detta är ett frivilligt kommunalt åtagande som kompletterar det generella stöd försäkringskassan ger. Vårdplanering ska göras gemensamt med förskola, skolbarnomsorg och försäkringskassa. Läkarintyg fordras.
Kommundelens handikappomsorg bedömer behovet av vård och tillsyn utöver normal föräldrainsats i timmar per vecka. Avdrag görs för tid som barnet tillbringar i förskola, skola eller skolbarnomsorg. Avdrag
görs även för den vårdtid som betalas av försäkringskassans vårdbidrag. Anställning kan göras för återstående tid upp till 40 tim per vecka. Vid stor insats av vård eller tillsyn under kvällar och nätter kan anställning göras utan att tiden i barnomsorg/skola beaktas.
För barn som ingår i LSS personkrets kan inte anställning göras för den tid som möjlighet till personlig
assistent finns. Möjligheter till anställning finns inte då person endast vistas i hemmet under helger, permissioner och/eller kortare skollov.
Förutsättning för anställning är att förälder helt eller delvis tvingas att avstå från förvärvsarbete för att vårda
sjukt/funktionshindrat barn i hemmet och att barnets behov inte tillfredsställande kan tillgodoses genom
samhällets barn- och ungdomsomsorg. Föräldern accepterar att vårdplanering tillsammans med försäkringskassan sker. Alla andra möjliga lösningar ska vara uttömda.
Den enskildes insatsbehov skall beslutas som ett hemtjänstärende.
4.2
Närstående vårdar vuxen
Anställning kan göras av närstående, som vårdar vuxen med sjukdom/funktionshinder. Läkarintyg kan infordras. För vårdtagare som ingår i LSS personkrets kan inte anställning göras för den tid som möjlighet till
personlig assistent finns. Den enskildes insatsbehov skall beslutas som ett hemtjänstärende.
Krav för anhörigvårdare enligt PAN-avtal
• Anhörigvårdaren skall vara lägst 18 år, men inte ha uppnått åldern för ålderspension och vara arbetsför,
d v s inte förtidspensionerad, sjukskriven med sjukbidrag eller sjukpenning, inte uppbära närståendepenning, föräldrapenning eller ersättning för vård av sjukt barn. Man kan inte uppbära någon form av
arbetslöshetsersättning eller liknande för de timmar anställningen gäller.
• Anställning skall i förhållande till hemtjänstens ordinarie personal ge en kvalitetshöjning för den person
som skall vårdas.
• Anhörigvårdaren skall ha allmän lämplighet och han/hon skall genom språkkunskaper, kulturkännedom
eller personkännedom ha för vården viktiga kunskaper.

Kommunal författningssamling för Borås 2009
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• Anhörigvårdaren skall i princip minska övrig arbetstid, så att normal arbetstid, 40 timmar/vecka totalt
kan hållas. Anställning är inte något extraarbete utan ett kvalificerat vårdarbete.
• Lön och anställning enligt det s k PAN-avtalet.
• Äldre- och handikappomsorgen prövar utifrån förhållande för den sjuke resp den närstående om hemtjänstbehovet skall tillgodoses genom anställning eller av ordinarie hemtjänstgrupp.

5

Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd utgår till vuxen ( från och med 19 år) vårdtagare som får omvårdnad av någon närstående
om behovet av vård och tillsyn är omfattande och uppgår till minst 30 timmar/vecka. För att ekonomiskt
stöd skall kunna beviljas skall vårdtagarens behov av vård och omsorg bedömas bestå under minst sex månader. Ett eller båda av följande kriterier skall gälla:
1.
2.

Insatser i form av:
Personlig omvårdnad (stor regelbunden hjälp med hygien, på- och avklädning, matning, förflyttning, toalettbesök m m)
Medicinska insatser (regelbunden medicinering, insulininjektioner, träningsprogram m m)
Att vårdaren ensam har ansvar för hushållet (ekonomi, inköp, hemmets skötsel och planering)
Omfattande tillsynsbehov (regelbundet eller periodvis) där vårdtagaren endast kan lämnas ensam
kortare stunder

5.1
Hemvårdsbidrag
Hemvårdsbidraget fastställs till 5,0 % av prisbasbeloppet per månad, utjämnat till närmaste 10-tal kronor.
Hemvårdsbidraget kan inte utgå samtidigt som vårdtagaren har handikappersättning från Försäkringskassan
eller personlig assistent. Vårdaren kan inte samtidigt ha närståendepenning från Försäkringskassan eller
vara anställd som anhörigvårdare. Läkarintyg kan infordras. Grunden för att bevilja hemvårdsbidrag bör
vara att kvarboende möjliggörs av den närståendes insats. Hemvårdsbidraget kan kombineras med andra
hemvårdsinsatser enl. SoL och HSL.
5.2
Avlösning i hemmet
Den närstående som vårdar någon som har hemvårdsbidrag, eller skulle ha fått det om man hade sökt, har
rätt till upp till tolv timmar i månaden avlösning i hemmet utan att hemtjänstavgift utgår (gäller inte de som
har växelvård). Avlösningen planeras efter den närståendes behov och är inte utbytbara mot hemtjänstinsats
för vårdtagarens behov. Timmarna kan inte sparas utan används inom en kalendermånad.
5.3
Alternativ till avlösning i hemmet är avlösning genom korttidsplats
Den närstående som vårdar någon som har hemvårdsbidrag, eller skulle ha fått det om man hade sökt, har
rätt till avlösning genom att vårdtagaren vistas på korttidsplats fyra veckor om året utan att omvårdnadsavgift tas ut (gäller inte de som har växelvård). Matkostnad betalas enligt gällande taxa.

6

Närståendestödet upphör

Närståendestödet upphör, då vårdtagaren flyttar till ett särskilda boende med fast egen personal eller avlider.

7

Omprövning

Varje beslut ska omprövas minst en gång om året och följas upp med samtal med den närstående minst var
6:e månad.
Om Kommunfullmäktige ändrar sina riktlinjer görs en ny prövning av beslutet.
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Överklagan

Beslut om insats enligt SoL kap.4 §1 kan överklagas enligt Förvaltningslagen. Närståendestödets övriga
former kan överklagas enligt Kommunallagen.

9

Uppföljning

Uppföljningen skall vara en del i det kvalitetsuppföljningssystem som planeras för äldreomsorgen.

10

Tolkning och tillämpning

Kommunstyrelsen beslutar om tillämpningsföreskrifter och tolkning av dessa föreskrifter. Kommunstyrelsen ges möjlighet att besluta om mindre ändringar i riktlinjerna.

Kommunal författningssamling för Borås 2009
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Regler för hemvårdsbidrag i Borås Stad
Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-18
Gäller from 2015-11-20
Inledning
Enligt 5 kap. 10 § i socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre
eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.
En del av Borås Stads anhörigstöd är hemvårdsbidrag vilket är ett ekonomiskt stöd.
Hemvårdsbidrag kan den få som har stora svårigheter att klara sig i vardagen på
grund av fysiska, psykiska eller andra skäl och som får omvårdnad av någon anhörig. Som anhörig räknas i detta sammanhang familj, släkting eller annan person.
Hemvårdsbidraget är ett kommunalt bidrag och fastställs till 5 % av prisbasbeloppet per månad.
Kriterier för hemvårdsbidrag
För att hemvårdsbidrag ska kunna lämnas gäller följande:
• Den sökande är folkbokförd och stadigvarande bosatt i Borås Stad
• Den sökande har fyllt 18 år
• Den sökande bedöms ha behov av hjälp och stöd minst 20 timmar i veckan
• Stödet ska bestå av dagligt förekommande hjälp med på- och avklädning,
hygien, toalettbesök, förflyttning, hjälp vid måltider, regelbunden tillsyn,
hjälp med vissa medicinska insatser
• I stödet räknas inte in hjälp med praktiskt sysslor såsom städ, tvätt, inköp.
• Behovet av hjälp ska förväntas bestå i minst 6 månader
Hemvårdsbidraget ska vara stöd och uppmuntran till både den som får hjälp och
till den som ger hjälp och därmed förlänga och möjliggöra kvarboende.
Hemvårdsbidraget är skattefritt och betalas ut till den sökande. Det kan inte kombineras med andra ersättningar som exempelvis kan utgå från Försäkringskassan.
Vid tillfällig frånvaro med minst 14 dagar per månad från hemmet av den sökande
reduceras hemvårdsbidraget till hälften. Vid frånvaro hel månad utgår inte hemvårdsbidrag.

Kommunal författningssamling för Borås 2015
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Regler för hemvårdsbidrag

XXX:2

Ansökan
Ansökan görs av den som har behov av hjälp och stöd i vardagen. Det är en biståndshandläggare som gör utredning och bedömer det behov av hjälp och stöd
den sökande har.
Kostnadsfri avlösning
Den som har hemvårdsbidrag har också möjlighet att få en av följande avgiftsfria
insatser:
• Avlösning i hemmet 12 timmar per månad eller
• Avgiftsfri korttidsvistelse 4 veckor per år
Revidering
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för revidering av dessa regler.

Kommunal författningssamling för Borås
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Handläggare
Annica Olausson

Kommunstyrelsen

Anhörigstöd i Borås Stad
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa Borås Stads
riktlinjer för hemvårdsbidrag samt att Riktlinjer för närståendestöd, antagna i
Kommunfullmäktige 16 maj 2002, upphör att gälla.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden Öster har ett särskilt ansvar för kommungemensamma frågor gällande
äldre- och funktionshinderverksamheten i Borås Stad.
Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap 10 § socialtjänstlagen. Den anger att
socialnämnden ”ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har
funktionshinder”. Det innebär en förändring från att det tidigare angavs att socialnämnden
bör erbjuda till att den ska erbjuda stöd.
Sedan 2007 har Borås Stad arbetat med att utveckla stödet till anhöriga. Det har skett i olika
former och omfattning och med stöd av statliga stimulansmedel. Resultatet har bland annat
blivit att två anhörigkonsulenter har anställts i Borås Stad. Det har också skett en utveckling
och förändring av anhörigstödet inom flertalet av socialtjänstens verksamheter.
Kommunfullmäktige beslutade 2002 om riktlinjer för närståendestöd. På grund av
lagändringen samt anhörigstödets utveckling, har riktlinjerna setts över.
I detta sammanhang är anhörig den som ger hjälp och kan vara familjemedlem, släkt eller
vän. Närstående är den person som är i behov av hjälp och stöd.
Nämndens ställningstagande
Riktlinjerna för närståendestöd har setts över och med anledning av ny lagstiftning och
inkomna remissvar, föreslår Stadsdelsnämnden Öster att Kommunfullmäktige beslutar att
riktlinjerna ska upphöra att gälla. De delar i Riktlinjerna för närståendestöd, som rör
hemvårdsbidrag och avgiftsfri korttidsvistelse, behöver fortsatt vara reglerat i en riktlinje och
Stadsdelsnämnden Öster föreslår därför att Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för
hemvårdsbidrag.
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Anledning till förändring av riktlinjer
Borås Stad har ett omfattande och väl fungerande anhörigstöd. Det ska fortsätta att
utvecklas och anpassas genom mål och handlingsplaner som verksamheten tar fram
tillsammans med de anhöriga utifrån deras behov och efterfrågan av stöd. Det görs bäst
genom att erbjuda och bedriva stöd i öppna former som exempelvis anhöriggrupper,
stödsamtal och föreläsningar. Anhörigstödet är under ständig utveckling och det är därför
svårt att i en riktlinje reglera exakt vilket stöd som ska ges.
På Träffpunkt Simonsland finns en anhörigcentral och två anhörigkonsulenter. De har som
uppdrag att bland annat utveckla, samordna och organisera anhörigstödet för Borås Stad. I
stadsdelsförvaltningarna och sociala omsorgsförvaltningen finns anhörigstödjare och andra
personer som ansvarar för arbetet i respektive verksamheter. Det finns även möjlighet att
söka stöd i form av avlastning som exempelvis hemtjänst, dagverksamhet och vistelse på
korttidsplats. Detta stöd regleras i 4 kap 1 § socialtjänstlagen.
Även hemtjänsten har utvecklats vad gäller tillgänglighet under hela dygnet,
kompetenshöjning inom personalgrupperna och mångfald både avseende språk och kultur.
Denna utveckling gör att de behov som tidigare inte kunde tillgodoses av hemtjänst kan göra
det i mycket större utsträckning i dag. Därför finns anledning att funktionen
anhöriganställning upphör.
Stadsdelsnämnden Öster föreslår att de delar av anhörigstödet som rör ekonomisk ersättning
regleras i de föreslagna riktlinjerna för hemvårdsbidrag. Hemvårdsbidrag beviljas enligt
4 kap 2 § socialtjänstlagen. Paragrafen anger att en kommun får ha egna frivilliga åtagande
under vissa förutsättningar. Stadsdelsnämnden Öster föreslår i Riktlinjer för
hemvårdsbidrag, att personer vars anhöriga dagligen tar ett stort ansvar för att stödja sin
närstående, ska få möjlighet att erhålla hemvårdsbidrag. Nämnden föreslår att nivån för att
kunna ta del av hemvårdsbidraget sänks från 30 timmar/månad, till 20 timmar/månad.
Avgiftsfri korttidsvistelse under 4 veckor/år eller avgiftsfri avlösning i hemmet 12
timmar/månad ska även fortsättningsvis kunna erbjudas de som har hemvårdsbidrag.
Nämnden anser inte att antal timmar för avgiftsfri avlösning i hemmet ska höjas då detta
stöd utnyttjas i mindre omfattning. Det finns istället möjlighet att ansöka om ytterligare tid
med hemtjänstinsatser.
Remissammanställning, remissinstansernas yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget till förändring av riktlinjer för anhörigstödet i
Borås Stad. Nämnden ser att förslagen till förändring är lämpliga och bör genomföras. Det
psykosociala stödet och det praktiska stödet behöver inte särregleras i riktlinjer. Det finns
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skäl som talar för att ta bort anhöriganställningarna och det är viktigt att sänka kravet för att
få hemvårdsbidrag. Detta för att fler ska kunna få ta del av stödet.
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker förslaget om revidering av riktlinjer för anhörigstöd i
Borås Stad med följande synpunkter:
Förslaget i sin helhet är tydligt, konkret och relevant. Psykosocialt stöd är ett väl fungerande
område som drivs på ett utvecklande och bra sätt av anhörigstödjare inom stadsdelen.
Praktiskt stöd ingår i den lagstadgade biståndshandläggningen och det finns därmed ingen
anledning att detta ska ingå in riktlinjer för anhörigstöd. Kommungemensam
dagverksamhet finns i dag med demensinriktning men nämnden menar att det kan komma
att behöva initieras en utredning kring behov av inriktning även mot somatisk och psykisk
ohälsa. Analys av den mer flexibla dagverksamheten på Bodagatan behöver även utredas.
Kartläggning och analys gällande anhöriganställningar anser nämnden överensstämma med
stadsdelens förhållanden. Nämnden ställer sig positiv till att sänka nivån i antal timmar för
hemvårdsbidrag men att förtydligande behöver göras hur beräkning av tid ska ske. Vidare
föreslår nämnden att antal timmar för avgiftsfri avlösning i hemmet ska höjas från 12 till 20
timmar mer månad.
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker förslag om förändring av riktlinjer för anhörigstöd i
Borås Stad. Nämnden anser att de förändrade riktlinjerna ligger i linje med aktuell
lagstiftning och den forskning som lyfter fram värdet av insatser utanför samhällets formella
ansvar.
Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslag på förändring av riktlinjer för anhörigstöd i
Borås Stad. Vid tidpunkt för yttrandet gjorde nämnden följande påpekande utifrån förslag
att avskaffa anhöriganställning: Personer under 65 år omfattas inte av hemtjänstvalet och kan
därför inte välja någon av de privata utförare med mångfald. Därför är det viktigt att
mångfald avseende språk och kultur hos personal i den kommunala hemtjänsten utvecklas
och fortsätter att öka. Språkkompetens bör även innefatta teckenspråk.
Centrala pensionärsrådet
Centrala pensionärsrådet tillstyrker förslaget med följande kommentar:
Anhörigstödet ska vara bra för brukaren. Avstämning bör därför göras efter halva
mandatperioden.
Kommunala funktionshinderrådet
Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker remissen med följande synpunkt:
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Det är viktigt att det framgår av riktlinjerna vad som ska utvecklas i verksamheten. Det är
även viktigt att hemtjänsten kan tillgodose den enskildes behov när nya anhöriganställningar
inte beviljas.
Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Borås (HSO)
Det har inte inkommit något yttrande från Handikappföreningarnas samarbetsorgan.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ida Legnemark
Ordförande
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Lokaler för hemsjukvården
och träffpunktsverksamhet
på Dalsjövägen, Dalsjöfors, fastigheten Kerstinsgärde
vd: Ekonomistyrning
1:84
Handläggare: Dan
Persson
2015-09-30

Dnr 2015/KS0586 282

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Lokaler för hemsjukvården och träffpunktsverksamhet på Dalsjövägen, Dalsjöfors, fastigheten Kerstinsgärde 1:84.
Lokalförsörjningsnämnden har den 25 augusti 2015 föreslagit Kommunfullmäktige
att godkänna en förhyrning av lokaler för hemsjukvården och träffpunktsverksamheten på Dalhem, Dalsjöfors. Delar av Stadsdelsnämndens Östers äldreomsorgsverksamhet är i dagsläget utspritt i ett antal lokaler inom Dalsjöforsområdet. I och med
denna förhyrning samordnas lokalerna. Tidigare inhyrda lokaler lämnas vilket innebär
att kostnadsökningen blir marginell.
Stadsdelsnämnd Öster har godkänt förhyrningen den 25 augusti 2015 och översänt
den till lokalförsörjningsnämnden. Hyrestiden är 10 år från och med 2015-05-01 och
kostnaden är 500 000 kr per år med en indexuppräkning på 60 % av konsumentprisindex. Den inhyrda ytan är 424 m2.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att godkänna lokalförsörjningsnämndens förslag till förhyrning av lokaler på Dalsjövägen
25, Dalsjöfors med en hyresnivå på 500 000 kr per år
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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Handläggare: Christer Johansson

OSTADRESS

Nr 107
Revidering av förutsättningar
och avtal angående
Kommunfullmäktige
Borås Arena
Dnr 2003/KS0922 821
Revidering
av förutsättningar och avtal angåFrån Kommunstyrelsen
ende
Borås Arena
Till
Kommunfullmäktige
2015-10-13

Bakgrund

Ryavallen som byggdes under 1940-talet var länge föremål för en diskussion om behovet av förnyelse till en ny modern arena. Olika förslag hade förts fram men förkastats främst med hänsyn till investeringsnivåer upp till ca 300 mnkr.
Förutsättningarna för en ny arena var att investeringsnivån skulle hållas nere och att
de årliga driftkostnaderna kunde motiveras både genom plusvärden för barn, ungdoms- och idrottidrottsverksamheten men också i förhållande till andra insatser inom
s.k. prioriterade områden.

Borås Arena-avtal

Kommunfullmäktige beslutade i december 2003 att skriva ett avtal om ett arenabygge
med ett av IF Elfsborg helägt bolag, Borås Arena AB. Ur Borås Stads synvinkel
byggde idén generellt på en mångårig positiv erfarenhet av samarbete med föreningslivet men också specifikt på IF Elfsborgs kompetens då de tidigare i egen regi uppfört
en fotbollshall, Sjuhäradshallen.
Genom att Borås Stad beslutade om en kommunal borgen på 80 mnkr så beräknades
Borås Arena AB, tillsammans med det kommunala bolaget IBAB, kunna uppföra en
arena för fotboll och evenemang för ca 107 mnkr.
IF Elfsborgs ekonomiska åtagande i projektet värderades till sammanlagt ca 25 mnkr
av investeringen.

Ett starkt investeringsprojekt!

Borås blev genom samarbetet mellan förening och staden tidiga med att bygga ny
arena. Detta hade inte hänt på 40 år vilket i flera avseenden blev en fördel. Genom en
stark styrning och uppföljning inom såväl kommun som bolag kunde Borås Arena
AB uppföra en arena som med god precision följde givna förutsättningar. Efter några
avsiktliga tillägg genomfördes en investering på ca 115 mnkr.
En genomförd gjord utredning inom Fritidsförvaltning visar att Boråsarna fått en
arena som markant understiger vad andra kommuner fått betala.
Verksamhetsmässigt har Borås Arena också tillfört staden och föreningslivet mycket.
Den beräkning över ökade aktiviteter mht konstgräs har med råge bekräftats och som
planerat stärkt kommunens kapacitet för fritids- och ungdomsverksamhet. Normalt
kan en fotbollsanläggning med allsvensk standard och naturgräs ta emot ca 100 bokningar per år medan Borås Arena legat på ca 1500.
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Revidering av avtalen och dess förutsättningar

Fritids- och folkhälsonämnden bedömer i en skrivelse att det efter 10 års verksamhet
vid Borås Arena är rimligt att stämma av de ekonomiska förutsättningar som fanns
för avtalet mellan Borås Stad och Borås Arena AB. Målet är att efter detta kunna tilllämpa de generella regler som finns mellan föreningar och kommun ifråga om utnyttjandet av lokaler och anläggningar.
Kommunstyrelsen delar nämndens förslag och kan konstatera att IF Elfsborg och
Borås Arena AB följt de förutsättningar som gavs i ursprungligt avtal. Den nya arenan
har byggts inom stipulerad investeringsvolym. I fråga om IF Elfsborgs del i den
grundläggande finansieringen har nu efter 10 år nåtts avtalad nivå på ca 25 mnkr.
Detta har skett genom sponsorsbidrag, förbundsbidrag och specialuttag av logehyror
och ökade matchintäkter
Det måste understrykas att den största förtjänsten med samarbetet låg i bolagets förmåga att trycka ned investeringsnivån samtidigt som alla aktörer på arenan blev nöjda.
Såsom Fritid-och folkhälsonämnden framhåller blev Borås Arena unik i landet på
flera sätt.
Fritid- och folkhälsonämnden föreslår en förändring av logehyrorna så att de nu i
princip anpassas till den hyresnivå som gäller inom dess taxesystem för lokaler. När
det gäller förslaget att begränsa matchhyrorna så ligger det beslutet framgent i nämndens förslag till årliga taxor. Nämnden beräknar ökade kostnader på 1,9 mnkr.
Kommunstyrelsen föreslår att ovannämnda förändringar gäller från 2015-09-01 och
kommer att ta hänsyn till detta i kommande förslag till budget och årsredovisning.

Finansiering av investeringar mm

Avsikten i det ursprungliga arenaavtalet var att IF Elfsorgs bolag Borås Arena AB
skulle bygga och äga anläggningen medan kommunen därefter svarade för drift och
underhåll mm. Genom att bygg- och anläggningskunskapen, efter projektets avslut,
fanns kvar i bolaget blev detta koncept snabbt reviderat. Vid förändringar på arenan
eller anpassningar som med tiden blev aktuella så genomfördes dessa i stället av bolaget. Utöver anläggningskunskapen skulle det ur ansvarssynpunkt vara en nackdel med
två ägare, eller åtminstone leda till tveksamheter i frågan.
Borås Arena AB har nu stått för en succesiv utveckling av arenan sedan byggnationen
avslutades 2005. Målet har dels varit att bibehålla den standard som finns samt också
hålla den nivå som krävs för en modern anläggning. Varje förändring har godkänts av
Fritid-och folkhälsonämnden/förvaltningen eller i särskilda ärenden till Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige. För att likviditetsmässigt möta dessa projekt så har bolaget beviljats en ökad borgen eller anstånd med amortering av lån.
I särskilda projekt, såsom beslut om ombyggnad av Broplan samt ombyggnad av Sjuhäradshallen, har separata, eller kompletterande, avtal tecknats mellan Borås Stad och
Borås Arena AB.
Något som varit en framgångfaktor genom hela arenabygget, och även tiden därefter,
har varit kontrollen över bolagtes likviditet. Den genom kommunala beslut begränsade borgen har hela tiden styrt bolagets tillgång till pengar, vilket mycket påtagligt
påverkat och ekonomiskt hållit tillbaka samtliga projekt. En spärr som annars i praktiken saknas i styrningen av kommunala förvaltningsprojekt.
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Utveckling av Borås Arena-modellen

Som i andra sammanhang så finns det även i denna finansieringsmodell en baksida.
Eftersom bolaget, efter beställning från Fritid- och folkhälsonämnden, också hanterar
akuta drifts-/ byggfrågor så innebär en väntan på kommunala beslut om finansiering
en ohanterlig lång process.
Därför föreslås en permanentad ordning där aktuella mindre investeringsprojekt, som
godkänts av Fritid- och folkhälsonämnden, likviditetsmässigt får täckas genom att
Borås Arena AB erhåller amorteringsfrihet. Amorteringsfriheten skall utgå från en
årlig framställning från nämnden, vari aktuella projekt beskrivs, för att godkännas av
Kommunstyrelsen.
I gällande hyresavtal mellan Borås Stad och Borås Arena AB förändras då punkt 4
enligt bilaga.
De projekt som avser drift och underhåll faktureras som vanligt direkt och löpande
Fritid-och folkhälsoförvaltningen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att förändra förutsättningar och avtal mellan Borås Stad och Borås Arena AB enligt ovan.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef
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Tillägg till hyresavtal mellan Borås Arena AB och Borås Stad
4. Hyra
Hyresgästen skall till hyresvärden erlägga en total kallhyra för anläggningen bestående av följande
komponenter:
i

Ränta motsvarande hyresvärdens affärsmässigt upphandlad räntekostnad, utifrån de
förhållden som anges i detta avtal och mellan parterna tecknat ramavtal, t.ex. att
kommunen lämnar borgen, för lån om 80 Mkr, jämte räntekostnad på ytterligare
lån för anläggningsavgift för, fjärrvärme, vatten och avlopp samt el, till den del
dessa anläggningsavgifter tillsammans överstiger 200 000 kr, ävensom lån för avgifter för bygglov, fastighetsbildning och andra förrättningskostnader till den del dessa
tillsammans överstiger 100 000 kr. Den lånesumma på vilken räntekostnaden skall
beräknas skall årligen minskas med det belopp med vilket hyresvärden amorterar
sin skuld motsvarande minst den amorteringstakt som anges under ii.

ii

Avskrivning med två procent på 70 Mkr jämte de tillägg som beskrivs ovan med 10
procent på 10 Mkr, till dess amorteringarna beräknas ha slutförts enligt denna takt.
Efter förslag från Fritids- och folkhälsonämnden kan Kommunstyrelsen besluta om inskränkningar i amorteringstakten. (Ny text)

iii

Den arrendeavgäld hyresvärden utger till Borås Stad enligt särskilt tecknat arrendeavtal.

iiii

Bolagets kostnader för att försäkra anläggningen, kostnader för bolagets andel i
gemensamhetsanläggning jämte andra liknande kostnader med belopp som parterna senare kommer överens om.

Hyra enligt ovan faktureras hyresgästen kvartalsvis i förskott löpande under hela avtalstiden.

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav kommunen och bolaget tagit var sitt.

Borås den

2015

Borås den

2015

Borås Stad
Kommunstyrelsen

Borås Arena AB

--------------------------------Ulf Olsson

------------------------------------Claes Hagberg
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Nya principer för hyressättning på Borås Arena
Borås Stad planerar, efter 10 års verksamhet, att förändra principerna i avtalet med Borås Arena
AB och IF Elfsborg och anpassa dem till 2015 års förutsättningar. Den del av förändringen som
berör Fritids- och folkhälsonämnden består av två aktiviteter;
* hyran för logerna bygger på ett kvadratmeterspris, likt övriga taxor som finns i Fritids- och
folkhälsonämndens taxesystem.
* de entrébelagda arrangemangen får ett takpris på 2,0 milj kr. IF Elfsborg
betalar 15% av biljettintäkterna som alla andra föreningar, dock max 2,0 milj kr per
år.
Förändringen innebär att Borås Arena AB, IF Elfsborg och Borås Stad kan planera och budgetera
kostnader och intäkter på ett mer tillförlitligt sätt än tidigare.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslaget till nya principer för hyressättning
på Borås Arena under hösten 2015, dock senast 1 januari 2016.
Fritids- och folkhälsonämnden ser förändringarna som en del i översynen och revideringen av det
övergripande avtalet mellan Borås Stad och Borås Arena AB.
Förändringarna innebär en ökad hyreskostnad respektive ett intäktsbortfall motsvarande 1 900 tkr
som Fritids- och folkhälsonämnden begär kompensation i budgetramen för.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-08-25
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Ingela Hallgren (KD)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2015-08-26.
Rätt utdraget intygar:
Johanna Jönsson
Sekreterare
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Nya principer för hyressättning på Borås Arena
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslaget till nya principer för
hyressättning på Borås Arena under hösten 2015, dock senast 1 januari 2016.
Fritids- och folkhälsonämnden ser förändringarna som en del i översynen och
revideringen av det övergripande avtalet mellan Borås Stad och Borås Arena AB.
Förändringarna innebär en ökad hyreskostnad respektive ett intäktsbortfall
motsvarande 1 900 tkr som Fritids- och folkhälsonämnden begär kompensation i
budgetramen för.
Sammanfattning
Borås Stad planerar, efter 10 års verksamhet, att förändra principerna i avtalet med
Borås Arena AB och IF Elfsborg och anpassa dem till 2015 års förutsättningar. Den
del av förändringen som berör Fritids- och folkhälsonämnden består av två aktiviteter;
* hyran för logerna bygger på ett kvadratmeterspris, likt övriga taxor som finns i
Fritids- och folkhälsonämndens taxesystem.
* de entrébelagda arrangemangen får ett takpris på 2,0 milj kr. IF Elfsborg
betalar 15% av biljettintäkterna som alla andra föreningar, dock max 2,0 milj kr per
år.
Förändringen innebär att Borås Arena AB, IF Elfsborg och Borås Stad kan planera
och budgetera kostnader och intäkter på ett mer tillförlitligt sätt än tidigare.
Bakgrund
Tio år har gått sedan Borås Arena byggdes. De förutsättningar som då gällde kring
hyressättning och kostnadsfördelning av bland annat loger, bör anpassas och justeras
till dagens förutsättningar.
Förvaltningens överväganden
Borås Arena var den första ”riktiga” fotbollsarenan som byggdes i Sverige i modern
tid. Slutsumman på ca 120 milj kr, är i jämförelse med liknande arenor som tillkommit
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de senaste åren, låg. Att Borås Stads insats stannade på 80 milj, måste betecknas som
”rekordbilligt” med tanke på vad städer och kommuner i Sverige får betala för
motsvarande arenor.
Andra arenor som har tillkommit efter Borås Arena kan nämnas;
* Gamla Ullevi
2009, kostnad ca 350 milj kr med 18 416 åskådare,
* Guldfågeln Arena
2011, kostnad ca 250 milj kr med 12 182 åskådare,
* Friends Arena
2012, kostnad ca 2,8 miljarder kr med 50 100 åskådare,
* Myresjöhus Arena
2012, kostnad ca 204 milj kr med 12 000 åskådare,
* Linköping Arena
2013, kostnad ca 170 milj kr med 8 300 åskådare,
* Tele 2 Arena
2013, kostnad ca 2,7 miljarder kr med 31 000 åskådare,
* Bravida Arena (BK Häcken) 2015, kostnad 170 milj kr, 6 500 åskådare,
* Gavlevallen
2015, kostnad ca 140 milj kr med 6 400 åskådare,
Arenor som planeras i närtid och är beslutade;
* Falkenberg
2015/2016, kostnad 130 milj kr, 4 700 åskådare,
* Helsingborg
2015/2016, kostnad 408 milj kr, 15 000 åskådare
Borås Arena med sina ca 16 000 åskådare och med en prislapp på ca 120 milj kr, får i
sammanhanget betecknas som en unik arena.
För Borås Stad och Fritids- och folkhälsonämnden har Arenan betytt en kraftig
kapacitetsförstärkning av idrott i allmänhet och för fotboll i synnerhet. Konstgräset har
inneburit att Arenan kan utnyttjas upp till 1 500 tim per år istället för 200 timmar om
det varit en gräsplan av allsvensk kvalité. Publiken, på ca två miljoner, har också
TJÄNSTEUTLÅTANDE
uppskattat Arenan. Borås Arena har under de två
senaste åren fått epitetet den bästa 3 (3)
konstgräsplanen i Sverige.
Datum

Diarienummer

Ekonomiska Konsekvenser
2015/FF0236 809
2015-08-17
Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66
Idag debiterar Borås Arena AB de olika företagen som hyr loger på Borås Arena till en
sammanlagd kostnad av 1 470 tkr. Enligt gällande avtal ska Borås Arena AB behålla
1 340 tkr, de resterande 130 tkr tillfaller IF Elfsborg som en intäkt.
Borås Arena AB:s intäkt på 1 340 tkr ligger med i resultaträkningen, som ligger till
grund för Borås Arena AB:s nuvarande hyressättning till Fritids- och
folkhälsonämnden.
En förändring av taxesystemet för logerna innebär att Fritids- och folkhälsonämnden
tar ut ett kvadratmeterpris på 2 500 kr per kvm. En loge på 10 kvm kostar 25 tkr per år
i hyra. Den sammanlagda intäkten för samtliga loger uppgår till 410 tkr.
En differens, i 2015 års prisnivå, uppgår till 930 tkr, som blir en ökad hyra för Fritidsoch folkhälsonämnden till Borås Arena AB.
Taket på entrébelagda arrangemang kan innebära en intäktsminskning på ca 1 000 tkr
för Borås Stad.
Sammantaget ger detta en minskad intäkt på 1 000 tkr samt en ökad hyreskostnad på
930 tkr.
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Dnr 2015/KS0315

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

OSTADRESS

Nr 108
Regler för hyror för LSS-boenden
Kommunfullmäktige

2015-10-12

Dnr 2015/KS0315 206

Regler för hyror för LSS-bostäder

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bakgrund
Borås Stad hade vid senaste årsskifte 303 lägenheter i LSS-boenden. I dessa boenden
bor personer som fått beslut av kommunen om denna insats. Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för uthyrning av 288 av dessa lägenheter inklusive fastställande av
hyran. Dessutom finns 15 lägenheter där den boende har kontrakt direkt med en hyresvärd utan att Lokalförsörjningsnämnden medverkar vid hyressättningen.
Kommunfullmäktige antog den 24 februari 2000 ”Nya principer för hyressättning av
gruppboenden enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS)”. Detta
beslut gäller fortfarande. För dessa lägenheter sker årliga hyresförhandlingar där en
bruksvärdehyra fastställs. Men den hyra som tas ut begränsas av en högsta hyra på
4500 kronor i månaden. Det är nu endast 24 lägenheter som har en hyra under detta
tak. Den lägsta hyran är 3452 kr/mån. Om de förhandlade hyrorna skulle gälla hade
den högsta hyran varit 7541 kr/ mån. Uppgifterna avser förhållandena i december
2014. Hyrorna avser endast den del av gruppboendet som den enskilde helt disponerar för eget bruk. Övriga delar är en kostnad för antingen Lokalförsörjningsnämnden
(gemensamhetsytor för de boende) eller Sociala Omsorgsnämnden (personal- och
verksamhetsytor).
Kommunens självkostnad för LSS-lägenheterna är enligt Lokalförsörjningsnämndens
budget för 2015 cirka 11 mnkr högre än hyrorna. Denna nettokostnad reduceras dock
av att kommunen får ett statsbidrag på cirka 2,7 mnkr vid blockförhyrning av ”sociala
lägenheter” som bokförs på finansförvaltningen och således inte syns hos Lokalförsörjningsnämnden. Om de boende betalade bruksvärdehyra fullt ut skulle underskottet minska med cirka 3,5 mnkr. Eftersom många nya LSS-boenden tillkommit och en
del har ersatt boenden med låg standard har kommunens nettokostnader ökat under
senare år eftersom hyrorna inte följt med ökningen av kommunens kostnader för
boendena.
Bostadstillägg
När fullmäktige behandlade principerna för dessa hade motsvarigheten till nuvarande
bostadstillägg en gräns på 4500 kronor för den hyra som kunde beaktas som underlag
för bidrag. Nuvarande BTP-regler har en hyresgräns på 5000 kr.
De boende i LSS-boendena har i princip rätt till BTP. För personer som inte fyllt 65
år är BTP 93 % av hyreskostnaden upptill en högsta hyra på 5 000 kr/mån. Detta
innebär att högsta möjliga bidrag är 4 650 kr. För dem som fyllt 65 år gäller andra
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regler som nyligen justerades. BTP är här 95 % av hyran upptill 5 000 kr ökat med
ytterligare 340 kr/mån. Högsta möjliga BTP blir då 5 090 kr. Men dessa bidrag kan
begränsas om den boende har inkomster eller förmögenheter som överstiger vissa
gränsvärden. Eftersom kommunen inte administrerar BTP eller i övrigt har behov av
att veta den enskildes ekonomi går det inte att redovisa hur BTP förändras för de
berörda hyresbetalarna när hyrorna höjs.
Som komplement till BTP finns ”Särskilt bostadstillägg”. Här beaktas hyror upp till
6 200 kr/mån. Den som har kvar mindre än 5 023 kr/mån efter att bostadskostnaderna är betalda kan vara berättigad till bidrag.
Förslag om nya regler
Det beslut, som Kommunfullmäktige fattade 2000, var utformat som ett godkännande av principer som framgick av en skrivelse från Lokalförsörjningsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår nu att Kommunfullmäktige skall anta ”Regler för hyror för
LSS-boende” som ersätter det tidigare fullmäktigebeslutet. I likhet med tidigare skall
hyran grunda sig på den yta som hyresgästen disponerar för eget bruk. En praxis har
införts sedan fullmäktigebeslutet att för alla lägenheter bestäms en bruksvärdehyra
efter hyresförhandlingar. Reglerna innebär att det är denna förhandlade hyra som skall
gälla men med en betydelsefull begränsning. Kommunfullmäktige fastställer årligen
fastställer ett tak för hyrans storlek i samband med beslut om årsbudgeten.
Kommunstyrelsen föreslår att ”takhyran” för 2016 skall vara 5 300 kr per månad.
Detta belopp kan alltså komma att omprövas inför 2017. Höjningen från nuvarande
takbelopp på 4 500 kr per månad väntas ge en årlig intäktsförstärkning för Lokalförsörjningsnämnden på cirka 2,1 mnkr. En nedsättning av takhyran med 300 kr görs för
de hyresgäster som på egen hand bekostar elabonnemang.
Höjningen av den högsta hyran från 4 500 kr till 5 300 kr påverkar 262 personer,
varav 169 får en hyresökning med 800 kr. Övriga får en lägre ökning.
I regelförslaget ingår att Lokalförsörjningsnämnden får rätt att fastställa tillämpningsregler. Regelverket föreslås gälla fr.o.m. 1 januari 2016. Lokalförsörjningsnämnden
ansvarar för att förändringen om högsta hyra för nuvarande hyresgäster genomförs så
snart det är formellt möjligt med hänsyn till formuleringen av gällande hyresavtal.
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
Regler för hyror för LSS-bostäder fastställs med giltighet från 1 januari 2016.
Kommunfullmäktiges beslut 24 februari 2000 om ”Nya principer för hyressättning för
gruppboenden enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS)” upphävs.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
Bilaga; Regler för hyror för LSS-boenden
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Regler för hyror för LSS-boende
Fastställda av Kommunfullmäktige 2015-11Gäller fr.o.m. 2016-01-01

1. Dessa regler gäller när kommunen hyr ut en lägenhet till en person som fått beslut om bostad
med särskild service enligt 9 § LSS punkt 9. Om en person har ett hyresförhållande med extern
hyresvärd eller bor i en egen ägd bostradsrätt tillämpas inte dessa regler.
2. Lokalförsörjningsnämnden är hyresvärd och fastställer efter förhandling med
hyresgästorganisation en bruksvärdehyra för varje lägenhet. Hyran skall grunda sig på den yta
som hyresgästen disponerar för eget bruk. Värdet av gemensamma ytor skall inte ingå i
bruksvärdehyran.
3. Huvudprincipen är att det inte finns individuell mätning av el i bostäderna. I dessa fall ingår
elkostnad i hyran. I de fall där hyresgästen har eget elavtal betalar hyresgästen elförbrukning
direkt till leverantören.
4. Kommunfullmäktige fastställer årligen i samband med beslut om årsbudgeten ett tak för hyrans
storlek oavsett bruksvärdet. Detta tak gäller med samma belopp för samtliga lägenheter. Om det
bor mer än en person i samma lägenhet gäller takbeloppet för varje person. Dock kan
bruksvärdehyran aldrig överskridas. I de fall där hyresgästen har eget elavtal skall takbeloppet
minskas med 300 kronor per lägenhet.
5. Lokalförsörjningsnämnden får fastställa tillämpningsregler till punkterna ovan.
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Remiss om förändring av principer för hyror
för LSS-boenden
Bakgrund
Borås Stad har 303 lägenheter i LSS-boenden. I dessa boenden bor personer som fått
beslut av kommunen om denna insats. Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för uthyrning av 288 av dessa lägenheter inklusive fastställande av hyran. Dessutom finns
15 lägenheter där den boende har kontrakt direkt med en hyresvärd utan att Lokalförsörjningsnämnden medverkar vid hyressättningen. Det finns inte något formellt beslut i kommunen om denna särbehandling utan grundar sig på någon form av praxis,
vilket behöver redas ut ytterligare inför ett kommande beslut om principer för hyressättningen.
Kommunfullmäktige antog den 24 februari 2000 ”Nya principer för hyressättning av
gruppboenden enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS)”. Detta
beslut gäller fortfarande. För dessa lägenheter sker årliga hyresförhandlingar där en
bruksvärdehyra fastställs. Men den hyra som tas ut begränsas av en högsta hyra på
4500 kronor i månaden. Det är nu endast 24 lägenheter som har en hyra under detta
tak. Den lägsta hyran är 3452 kr/mån. Om de förhandlade hyrorna skulle gälla hade
den högsta hyran varit 7541 kr/ mån. Uppgifterna avser förhållandena i december
2014. Hyrorna avser endast den del av gruppboendet som den enskilde helt disponerar för eget bruk. Övriga delar är en kostnad för antingen Lokalförsörjningsnämnden
(gemensamhetsytor för de boende) eller Sociala Omsorgsnämnden (personal- och
verksamhetsytor).
Kommunens självkostnad för LSS-lägenheterna är enligt Lokalförsörjningsnämndens
budget för 2015 cirka 11 mnkr högre än hyrorna. Denna nettokostnad reduceras dock
av att kommunen får ett statsbidrag på cirka 2,7 mnkr vid blockförhyrning av ”sociala
lägenheter” som bokförs på finansförvaltningen och således inte syns hos Lokalförsörjningsnämnden. Om de boende betalade bruksvärdehyra fullt ut skulle underskottet minska med cirka 3,5 mnkr. Eftersom många nya LSS-boenden tillkommit och en
del har ersatt boenden med låg standard har kommunens nettokostnader ökat under
senare år eftersom hyrorna inte följt med ökningen av kommunens kostnader för
boendena.
Kommunfullmäktiges principbeslut 2000 byggde på en bedömning att rättsläget var
att värdet av gemensamhetsytorna inte fick räknas in i den hyra som den enskilde
betalar. Synsättet nu är att det i princip inte finns några lagliga hinder att ta ut bruksvärdehyra för en LSS-lägenhet. Detta grundas på ett utslag i regeringsrätten 2005 som
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fastslår att det inte finns några hinder att ett LSS-boende organiseras som ett vanligt
hyresförhållande. I förhandlingar om hyresnivån kan då utöver de enskildes privata
del även beaktas det värde som tillgången till gemensamhetsutrymmen medför. Det
finns andra insatser där LSS-lagen sätter gränser för möjligheten att ta ut avgifter men
detta gäller inte ett vanligt hyresförhållande.
Bostadstillägg
När fullmäktige behandlade principerna för dessa hade motsvarigheten till nuvarande
bostadstillägg en gräns på 4500 kronor för den hyra som kunde beaktas som underlag
för bidrag. Nuvarande BTP-regler har en hyresgräns på 5000 kr.
De boende i LSS-boendena har i princip rätt till BTP. För personer som inte fyllt 65
år är BTP 93% av hyreskostnaden upptill en högsta hyra på 5 000 kr/mån. För dem
som fyllt 65 år tillkommer ytterligare 340 kr/mån. Högsta möjliga BTP blir då 4990
kr. Men detta bidrag kan begränsas om den boende har inkomster eller förmögenheter som överstiger vissa gränsvärden. Eftersom kommunen inte administrerar BTP
eller i övrigt har behov av att veta den enskildes ekonomi går det inte att redovisa hur
BTP förändras för de berörda hyresbetalarna när hyrorna höjs.
Som komplement till BTP finns ”Särskilt bostadstillägg”. Här beaktas hyror upp till
6 200 kr/mån. Den som har kvar mindre än 5 023 kr/mån efter att bostadskostnaderna är betalda kan vara berättigad till bidrag.
Handläggningsordning
Två nämnder är berörda. Lokalförsörjningsnämnden ansvarar formellt för uthyrningen och Sociala omsorgsnämnden för verksamheten i övrigt. Detta innebär att båda
nämnderna skall yttra sig om villkoren skall förändras. Dessutom skall Sociala omsorgsnämnden ansvara för samråd om förändringen med berörda intresseorganisationer. Slutligt beslut tas av Kommunfullmäktige.
Frågor att besvara i remissomgången
Nuvarande hyror grundar sig på hyresförhandlingar om bruksvärdehyra. Skall denna
princip bibehållas?
Skall bruksvärdehyran även ta hänsyn till värdet av de gemensamma ytorna?
Skall genomslaget av hyresförhandlingarna begränsas av ett ”tak” för den högsta hyran som tas ut? Vad skall detta tak i så fall grunda sig på?
Skall en förändring genomföras stegvis under flera år innan full hyra tas ut? Skall det i
så fall finnas ett undantag så att full hyra tas ut från början upp till taket för BTP som
nu är 5000 kr/månaden?
Skall hyresförhandlingen ta hänsyn till att kommunen står för elkostnad för de flesta
lägenheterna?
Skall kommunen stå för elkostnad även för de servicelägenheter där den enskilde nu
står för elkostnaden? Eller skall det gälla för samtliga lägenheter att den enskilde betalar för el i sin privata del?
Skall inhyrningen av de 15 lägenheter, där den enskilde nu har kontrakt med hyresvärden, ändras så att kommunen blir ”mellanhyresvärd” även i dessa fall om den enskilde så önskar? Belys i så fall om det finns praktiska problem med detta!
B Det
1084är givetvis möjligt att framföra

synpunkter utöver svar på frågorna ovan.
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Remisstid
Remissvaren bör vara insända till Kommunstyrelsen senast 31 maj.

Lena Palmén
Kommunalråd
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Hyror för LSS-boenden

Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0315.

Nämndens beslut

Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna remissvaret och att översända remissvaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Nuvarande principer för hyressättning för LSS-bostäder beslutades av Kommunfullmäktige år 2000. Det sker årliga hyresförhandlingar men hyran begränsas av ett hyrestak på 4 500 kr i månaden. Hyran har varit oförändrad i 15 år.
Borås Stad har 303 lägenheter i LSS-boenden, i gruppbostäder eller i servicebostäder.
I dessa lägenheter bor personer som har beslut om boende med särskild service enligt
LSS. Hyresgästerna har aktivitetsersättning, sjukersättning eller pension och de flesta
har rätt till bostadstillägg från Försäkringskassan (FK). FK:s tak för bostadtillägg har
höjts från 4 500 kronor till 5 000 kronor per månad.
Nämnden vill särskilt lyfta fram några viktiga principer som fortsättningsvis bör gälla
för hyressättning av LSS bostäder:
- Bruksvärdeshyra ska tillämpas men begränsas av ett hyrestak.
- Kostnader för gemensamma utrymmen ska inte räknas med i underlag för hyressättningen.
- Hyrestaket för gruppbostäder bör vara högre än för servicebostäder då elkostnader ingår i gruppbostadshyran.
- Från 1 januari 2016 bör hyrestaket för gruppbostäder vara 5 300 kr per månad
och 5 000 för servicebostad.
- Hyressättningen bör därefter regelbundet regleras, minst vart tredje år, utifrån
förändringar i hyresnivåer och ersättningar från socialförsäkringssystemet.

Nämndens yttrande i sin helhet

Bakgrund
Borås Stad har 303 lägenheter i LSS-boenden, i gruppbostäder eller i servicebostäder.
I dessa lägenheter bor personer som har beslut om boende med särskild service enligt
LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för uthyrning av 288 av dessa lägenheter inklusive fastställande av
hyran. Dessutom finns 15 lägenheter där den boende har kontrakt direkt med en hyresvärd utan att Lokalförsörjningsnämnden medverkar vid hyressättningen.
Nuvarande principer för hyressättning
Kommunfullmäktige antog den 24 februari 2000 ”Nya principer för hyressättning av
gruppboenden enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS)”. Detta
beslut gäller fortfarande. Bruksvärdeshyra fastställs genom årliga hyresförhandlingar.
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Hyran begränsas av ett ”hyrestak” på 4 500 kronor i månaden, ”taket” har varit oförändrat sedan år 2000.
Som underlag för hyressättningen gäller den enskildes lägenhet. Lokalförsörjningsnämnden står för kostnaden för gemensamhetsutrymmen och Sociala omsorgsnämnden för personal- och verksamhetsutrymme.
Bruksvärdeshyra och Borås Stads kostnader
Genom ombyggnation och nybyggnation har lägenhetsstandarden höjts och det är
bara 24 lägenheter som ligger under gällande ”hyrestak”. Den lägsta hyran är 3 452
kronor/månad. Den högsta bruksvärdeshyran är 7 541 kronor/månad.
Kommunens kostnad för LSS-lägenheterna är enligt Lokalförsörjningsnämndens
budget för 2015 cirka 11 miljoner kr högre än hyrorna. Kommunens nettokostnader
har ökat under senare år eftersom hyrorna inte följt med ökningen av kommunens
kostnader för boendena. Denna nettokostnad reduceras av ett statsbidrag på cirka 2,7
miljoner kr vid blockförhyrning av ”sociala lägenheter” som bokförs på finansförvaltningen och således inte syns hos Lokalförsörjningsnämnden.
Hyresgästernas ekonomi och bostadstillägg
De flesta som bor i LSS bostäder har ersättning från Försäkringskassan antingen aktivitetsersättning (19-29 år) eller sjukersättning (30-64 år) på grund av nedsatt arbetsförmåga. De som är över 65 år har ofta garantipension då de har låg eller ingen inkomstgrundad pension.
Hyresgästerna i LSS-boendena har rätt till bostadstillägg från Försäkringskassan men
detta bidrag kan begränsas om de har inkomster eller förmögenheter som överstiger
vissa gränsvärden. Eftersom kommunen inte administrerar bostadstillägget finns inga
säkra uppgifter på hur många av hyresgästerna som har reducering men det är i alla
fall inte vanligt förekommande.
För personer under 65 år är bostadstillägget som mest 93 % av hyreskostnaden och
för de som fyllt 65 år tillkommer ytterligare 340 kr/mån.
Försäkringskassan tillämpar ett tak som gör att hyresgästen inte kan få bostadtillägg
på den del av hyran som överstiger 5 000 kronor i månaden. Detta tak för bostadstilllägg har höjts sedan Kommunfullmäktiges principbeslut år 2000 och hyresgästerna i
Borås Stads LSS-boenden söker för närvarande på sin maxhyra 4 500 kronor per månad.
Det finns också ett särskilt bostadstillägg för dem som har mindre än 5 023 kr i månaden (skälig levnadsnivå) kvar när de betalat sina bostadskostnader. Ingen av hyresgästerna som har normal aktivitetsersättning, sjukersättning eller pension kommer
under detta belopp.
I bilaga 1 finns beräkning på den enskildes kostnad efter bostadtillägg utifrån exempel på olika belopp för hyrestak för LSS-bostäder.
Nytt rättsläge sedan 2005, Hyreslagen tillämpas istället för avgift enligt LSS
Kommunfullmäktiges principbeslut år 2000 byggde på rättstillämpningen att värdet av
gemensamhetsytor inte fick räknas in i den enskildes hyra. Rättstillämpningen har
därefter förändrats genom ett utslag i regeringsrätten 2005 som slår fast att det inte
finns några lagliga hinder att ta ut bruksvärdeshyra för en LSS-lägenhet om det organiseras som ett vanligt hyresförhållande. I förhandlingar om hyresnivån kan då utöver
de enskildes privata del även beaktas det värde som tillgången till gemensamhetsutrymmen medför.
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Enligt nuvarande principer för hyressättning av LSS-bostäder i Borås Stad tillämpas
hyresförhållande men bruksvärdeshyran begränsas av ett hyrestak på 4 500 kronor per
månad. Gemensamhetsutrymmen ingår inte i underlagen för bruksvärdeshyran.
Det finns ingen enhetlig linje för hyressättning av LSS-bostäder, vissa kommuner
tillämpar bruksvärdeshyra och räknar in gemensamhetsutrymmen medan andra likt
Borås tillämpar hyrestak. LSS hyror kan variera från 7 500 kronor per månad och den
enskilde riskerar då att hamna under skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen. Andra
kommuner har hyror eller hyrestak mellan 5 000 och 5 500 kronor per månad och
utgår från att den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor enligt LSS.
I samband med översyn av hyressättning för LSS- bostäder har ett antal frågeställningar formulerats som nämnden har att ta ställning till:
Nuvarande hyror grundar sig på hyresförhandlingar om bruksvärdehyra. Skall denna princip
bibehållas?
Ja, principen om bruksvärdeshyra bör behållas. Dels för att fastställa hyror som ligger
under ”hyrestaket” och dels för att kunna ta ut bruksvärdeshyra om det bor fler än en
hyresgäst i lägenheten.
-

- Skall bruksvärdehyran även ta hänsyn till värdet av de gemensamma ytorna?
Nej bruksvärdeshyran ska inte ta hänsyn till värdet av de gemensamma ytorna. Hyresgästerna betalar hyra för sina lägenheter och har fullt inflytande och påverkan över
dessa. De gemensamma ytorna däremot är avsedda för alla hyresgäster och är också
en del av personalens arbetsplats/arbetsmiljö. Det finns skillnader i hur mycket hyresgästerna använder sig av de gemensamma utrymmena. Vissa utnyttjar inte alls baslägenheten eller gemensamhetsutrymmena och ibland kan tillgången till gemensamma
utrymmen behöva begränsas för att boendet ska fungera så bra som möjligt för alla.
Personer som på grund av funktionsnedsättning behöver bostad med särskild service
enligt LSS har inte heller valmöjligheter, de skulle t ex inte kunna välja bort gemensamma utrymmen eller baslägenhet för att få ner sin hyresnivå.
Att ta ut hyra för gemensamhetsutrymmen strider mot LSS-lagens intentioner att ingen ska ha merkostnader för sin funktionsnedsättning även om rättstillämpningen ger
kommunerna möjligheten.
Skall genomslaget av hyresförhandlingarna begränsas av ett ”tak” för den högsta hyran som tas
ut? Vad skall detta tak i så fall grunda sig på?
Ja, den enskilde hyresgästens hyra ska på samma sätt som idag begränsas att ett ”hyrestak”. Hyrestaket bör sättas till en specificerad summa som är högsta hyresuttag.
Eftersom både storlek och standard varierar mellan olika lägenheter skulle en differentierad hyra kunna tillämpas. Det som talar mot den lösningen är att personer som
på grund av sin funktionsnedsättning har behov av stora och särskilt utrustade lägenheter inte ska vållas merkostnader för detta. Dessutom finns det väldigt begränsade
möjligheter att välja lägenhet efter hyresnivå.

-

Om bruksvärdeshyran är lägre än hyrestaket så gäller bruksvärdeshyran. Om två personer anvisas och bor i samma lägenhet bör bruksvärdeshyran gälla.
Skall en förändring genomföras stegvis under flera år innan full hyra tas ut? Skall det i så fall
finnas ett undantag så att full hyra tas ut från början upp till taket för BTP som nu är 5000
kr/månad?
Eftersom hyresnivån varit oförändrad i 15 år bör en hyreshöjning genomföras stegvis.
Borås Stad har inte följt hyresutvecklingen och inte anpassat hyran till Försäkringskassans höjda maxgräns för bostadtillägg, detta kan inte åtgärdas genom en procentuellt sett hög hyreshöjning. Förslag att från 1 januari 2016 höja hyrestaket för LSS-
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bostäder till 5 300 kronor per månad för gruppbostäder och 5 000 kronor per månad
för servicebostäder. Hyressättningen ska därefter regelbundet regeleras, minst vart
tredje år, utifrån förändringar i hyresnivåer och ersättningar från socialförsäkringssystemet.
Skall hyresförhandlingen ta hänsyn till att kommunen står för elkostnad för de flesta lägenheterna?
- Skall kommunen stå för elkostnad även för de servicelägenheter där den enskilde nu står för
elkostnaden? Eller skall det gälla för samtliga lägenheter att den enskilde betalar för el i sin
privata del?
Hyresgäster i servicebostad har eget elavtal och betalar för sin elförbrukning direkt till
leverantören, detta bör inte förändras. De som bor i gruppbostäder betalar inte elavgift och det saknas elmätare i lägenheterna. Det är komplicerat att fördela den faktiska
elförbrukningen på hyresgästerna och verksamheten.
Skillnaderna när det gäller elkostnader upplevs som orättvisa då nuvarande hyrestak
på 4 500 kronor per månad gäller för både servicebostäder och gruppbostäder. Ett
sätt att reglera detta är att ha två olika hyrestak, ett lägre för servicebostäder som är
exklusive el och ett högre för gruppbostäder som omfattar även elkostnad. Skillnaden
kan sättas till en beräknad elkostnad på 300 kr/månad.
-

Skall inhyrningen av de 15 lägenheter, där den enskilde nu har kontrakt med hyresvärden,
ändras så att kommunen blir ”mellanhyresvärd” även i dessa fall om den enskilde så önskar?
Belys i så fall om det finns praktiska problem med detta!
Ja, där det är möjligt bör kommunen gå in som ”mellanhyresvärd”. Förändringen kan
göras när lägenheten blir ledig eller om hyresgästen samtycker. Ett hinder är att alla
hyresvärdar inte är intresserad av att föra över dessa kontrakt till kommunen. LSS
hyresgästernas hyra blir då densamma som för alla andra hyresgäster i området. Det
finns också några fall där hyresgästen själv köpt sin bostadsrätt och betalar månadsavgift som andra bostadsrättsinnehavare. Lokalförsörjningsförvaltningen bör få i uppdrag att närmare utreda förhållandena för dessa 15 lägenheter och där det är möjligt
gå in som ”mellanhyresvärd”.
-

Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN

Yvonne Persson
Ordförande
Annika Andersson
Förvaltningschef
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Hyror för LSS-boenden
Beräkning av den enskildes kostnad efter bostadstillägg
Aktuella belopp från Försäkringskassan 2015, redovisningen avser hel ersättning:
Aktivitetsersättning, 19-29 år, varierar efter ålder

7 788 – 8 715 kr/mån

Sjukersättning, 30-64 år

8 900 kronor/månad

Garantipension, över 65 år, ogift

7 810 kronor/månad

Bostadstillägg
Ensamboende 19- 64 år, med aktivitetsersättning eller sjukersättning, kan få
bostadstillägg med 93 % av FK:s maxhyra på 5000 kr/mån = 4 650 kr/mån.
Personer över 65 år kan få motsvarande bostadstillägg med 93 % av FK:s
maxhyra på 5 000 plus ett tillägg på 340 kr dvs. 4 990 kr/mån.
Bostadtillägg beräknas på totala hyreskostnaden när det gäller ex gruppbostad.
För servicebostäder ingår inte hushållsel i beräkningen av bostadskostanden.


Nuvarande hyra 4 500 kr/mån ger bostadstillägg med 4 185 kr och den
enskildes kostnad blir 315 kr/mån.
Personer över 65 år har i detta exempel ingen kostnad för sin bostad.



Hyra 5 000 kr/mån ger bostadstillägg 4 650 kr och den enskildes kostnad
blir 350 kr/mån.
Personer över 65 år får 4 990 kr/mån och egen kostnad blir då 10 kr.



Hyra 5 300 kr/mån ger max bostadstillägg 4 650 kr och den enskildes
kostnad blir 650 kr/mån.
Personer över 65 år får 4 990 och egen kostnad blir då 310 kr.



Hyra 5 500 kr/mån ger max bostadstillägg 4 650 kr och den enskildes
kostnad blir 850 kr/mån.
Personer över 65 år får 4 990 och egen kostnad blir då 510 kr.



Hyra 5 800 kr/mån ger max bostadstillägg 4 650 kr och den enskildes
kostnad blir 1 150 kr/mån.
Personer över 65 år får 4 990 och egen kostnad blir då 810 kr.

Särskilt bostadstillägg
Reglerna för särskilt bostadstillägg kan tillämpas om någon har mindre än
5 023 kr i månaden (skälig levnadsnivå) kvar att leva på efter att ha betalt sin
hyra. Ingen som har normal aktivitetsersättning, sjukersättning eller
garantipension kommer under detta belopp.
I praktiken innebär det att den hyreshöjning som beslutas kommer att slå
igenom med de belopp som redovisas i ovanstående exempel.
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Dnr 2015/KS0653 003

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Revidering av reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden och Arbetslivsnämnden
Ärendet
Fritids- och folkhälsonämnden hanterar sedan 2010/2011 och den dåvarande organisationsförändringen de sociala donationsfonderna.
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår nu efter samråd och tillstyrkan från Arbetslivsnämnden att samtliga sociala donationsfonder utom Borås Stad Samfond III istället hanteras av Arbetslivsnämnden och att nämndernas reglementen revideras.
Överväganden
Fritids- och folkhälsonämnden konstaterar att donationsfonderna skiljer sig från de
traditionella föreningsbidragen, på så sätt att de är till för att ge ett ekonomiskt bidrag
till privatpersoner bosatta i Borås.
Det gäller dock inte Samfond III som riktar sig till till barn- och ungdomsverksamhet
och föreningslivet.
Arbetslivsförvaltningen har den kompetens som behövs för att handlägga de sociala
donationsfonderna. Merparten av ansökningarna kommer från personer med låg eller
ingen inkomst och ansökningarna handlar om bidrag till glasögon, tandvård, kläder,
skor mm. Arbetslivsförvaltningen har god kunskap om den situation många av de
sökande befinner sig i och nämnden har sedan tidigare ansvaret för försörjningsstöd,
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
I bifogade reglementen redovisas ny text i rött och borttagen text är överstruken.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
-

-

Arbetslivsnämnden hanterar följande fonder; Borås kommunstyrelses samfond A, Borås
kommuns sociala samfond 1, Borås kommuns sociala samfond 2, Asta och Edvard
Björnssons donationsfond, Finn Reimanns donation, S A Wassbergs Minnesfond samt
Sven Petter och Charlotta Palmqvists donation, från och med 1 januari 2016.
Fritids- och folkhälsonämnden hanterar Borås Stad Samfond III
Fastställa reviderat reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden
Fastställa reviderat reglemente för Arbetslivsnämnden
Gällande reglementen uppgör att gälla

KOMMUNSTYRELSEN
Lena Plamén		
Kommunalråd		
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Reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden

380:1

Reglemente för Borås Stads fritids- och
folkhälsonämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20,
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr o m 2015-08-20
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Där detta inte särskilt ankommer på annan har Fritids- och folkhälsonämnden till huvuduppgift
att ansvara för kommunens övergripande folkhälsoarbete
att
främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers
behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver åligger
det Fritids- och folkhälsonämnden särskilt
att utifrån fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå åtgärder
som främjar en jämlik, jämställd och god hälsa
att ansvara för kommunens engagemang i folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt utveckling
av folkhälsoarbetet
att samarbeta med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom nämndens
område och stimulera det arbete som de bedriver
att ansvara för kommunens engagemang i idrottsevenemang och för upplåtelse av kommunens
anläggningar och lokaler för idrott och fritidsverksamhet.
att svara för kommunens bidragsgivning till föreningar enligt gällande regler att pröva framställningar om lån till föreningsanläggningar.
att ansvara för kommunens tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen
att utöva tillsyn enligt tobakslagen där försäljning av tobak och servering av alkohol sker samt
handläggning av anmälan om försäljning av tobak
att utöva kommunens kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
att avge yttranden i anledning av remisser från Lotteriinspektionen
- föreningsstöd till sociala föreningar
- utdelning ur sociala donationsfonder.

Kommunal författningssamling för Borås 2015
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Reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden

380:1

Reglemente för Borås Stads fritids- och
folkhälsonämnd
Antaget av Kommunfullmäktige,
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr o m
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Där detta inte särskilt ankommer på annan har Fritids- och folkhälsonämnden till huvuduppgift
att ansvara för kommunens övergripande folkhälsoarbete
att
främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers
behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver åligger
det Fritids- och folkhälsonämnden särskilt
att utifrån fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå åtgärder
som främjar en jämlik, jämställd och god hälsa
att ansvara för kommunens engagemang i folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt utveckling
av folkhälsoarbetet
att samarbeta med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom nämndens
område och stimulera det arbete som de bedriver
att ansvara för kommunens engagemang i idrottsevenemang och för upplåtelse av kommunens
anläggningar och lokaler för idrott och fritidsverksamhet.
att svara för kommunens bidragsgivning till föreningar enligt gällande regler att pröva framställningar om lån till föreningsanläggningar.
att ansvara för kommunens tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen
att utöva tillsyn enligt tobakslagen där försäljning av tobak och servering av alkohol sker samt
handläggning av anmälan om försäljning av tobak
att utöva kommunens kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
att avge yttranden i anledning av remisser från Lotteriinspektionen
- föreningsstöd till sociala föreningar
- utdelning ur social donationsfond Borås Samfond III

Kommunal författningssamling för Borås 2015
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Reglemente för Arbetslivsnämnden

710:1

Reglemente för Borås Stads arbetslivsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20,
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr o m 2015-08-20
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.
§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser.
Vidare ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Nämnden
ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt
integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och
förvaltningsområde för finska.
§ 2 Speciella arbetsuppgifter

Arbetslivsnämnden ansvarar också för följande uppgifter:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser
utveckling, samordning, genomförande och uppföljning av kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser;
att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov samt prioriterar
insatser som leder till att individen kan försörja sig;
uppdraget som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
invandrar- och flyktingfrågor samt information kring mångfaldsfrågor.
mottagning och introduktion av flyktingar
ansvarar för samordning av hela stadens integrationsarbete och samordning av insatser för
nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska.
daglig verksamhet för funktionshindrade och socialpsykiatri.
ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården för personer med funktionsnedsättning i
daglig verksamhet.
försörjningsstöd (Ekonomisk bistånd enligt socialtjänstlagen)
personliga ombud

Arbetslivsnämnden skall tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra
bidrag inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och andra bidrag
beviljade inom nämndens verksamhetsområde.

Kommunal författningssamling för Borås 2015
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Reglemente för Arbetslivsnämnden

710:1

Reglemente för Borås Stads arbetslivsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige,
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr o m
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.
§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser.
Vidare ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Nämnden
ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt
integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och
förvaltningsområde för finska.
§ 2 Speciella arbetsuppgifter

Arbetslivsnämnden ansvarar också för följande uppgifter:














arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser
utveckling, samordning, genomförande och uppföljning av kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser;
att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov samt prioriterar
insatser som leder till att individen kan försörja sig;
uppdraget som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
invandrar- och flyktingfrågor samt information kring mångfaldsfrågor.
mottagning och introduktion av flyktingar
ansvarar för samordning av hela stadens integrationsarbete och samordning av insatser för
nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska.
daglig verksamhet för funktionshindrade och socialpsykiatri.
ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården för personer med funktionsnedsättning i
daglig verksamhet.
försörjningsstöd (Ekonomisk bistånd enligt socialtjänstlagen)
personliga ombud

utdelning ur social donationsfonder, Borås kommunstyrelses samfond A, Borås kommuns sociala
samfond 1, Borås kommuns sociala samfond 2, Asta och Edvard Björnssons donationsfond, Finn
Reimanns donation, S A Wassbergs Minnesfond samt Sven Petter och Charlotta Palmqvists donation,
från och med 1 januari 2016.
Arbetslivsnämnden skall tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra
bidrag inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och andra bidrag
beviljade inom nämndens verksamhetsområde.
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Dnr 2015/KS0659

Nr 110
Handläggare: Christer
Johansson

Godkänna ändring i förbundsordningen i enlighet med
förslag från Sjuhärads Kommunfullmäktige
kommunalförbund
2015-10-26

Dnr 2015/KS0659

Revidering av förbundsordning

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna ändring i förbundsordningen i enlighet med förslag från Sjuhärads kommunalförbund.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef
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Medlemskommunerna Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund

Revidering av förbundsordning
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, beslutade vid sitt
sammanträde 2015-09-18 att föreslå aktuella medlemskommuner att fastställa
Förbundsordningen för Boråsregionen- Sjuhärads kommunalförbund enligt förslag.
De förändringar som nu föranleder en revidering är att avtal med Falkenbergs kommun
om samarbete har upphört (§1), förtydligande om när ny valberedning ska utses (§3) samt
en förändring avseende genomförande av delårsbokslut (§11).
Nuvarande skrivning i kursiv text och förslag till ny skrivning i fet stil.
Ärendet överlämnas nu till medlemskommunerna för vidare handläggning och beslut.
Svar ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 2015-11-30.
Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
till förbundssekreterare Christina Klaar på följande adress:
info@borasregionen.se
alternativt
Christina Klaar
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A
506 30 Borås
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Lena Brännmar
Förbundsdirektör
Bilaga
1. Protokollsutdrag 2015-09-18
2. Förslag till ny förbundsordning
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2015-09-18
§ 64 Revidering av förbundsordning Boråsregionen – Sjuhärads
kommunalförbund
Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och har därefter
reviderats senast 2013-04-01. De förändringar som nu föranleder en revidering är att
avtal med Falkenbergs kommun om samarbete har upphört, förtydligande om när ny
valberedning ska utses samt en förändring avseende genomförande av delårsbokslut.
§ 1 Medlemmar, namn, säte och varaktighet
Gällande avtal om samarbete med andra kommuner föreslås en mer allmän skrivning
för att undvika att förbundsordning behöver förändras vid avtals in- och utgående.
§ 3 Organisation
Valberedning
I samband med tillsättande av ny valberedning inför nuvarande mandatperiod har det
framkommit att ett förtydligande bör göras om när ny valberedning ska utses.
Förslaget innebär att ny valberedning tillsätts så snart valresultat är klart.
§ 11 Budgetuppföljning och årsredovisning
Avseende delårsbokslut föreslås att det genomförs efter augusti i stället för som idag
efter juli. Bakgrunden till ändringsförslag är att förbundets redovisning ingår i Borås
Stads koncern och innebär en anpassning till övriga förbund och bolags tid för
genomförande av delårsbokslut.

Direktionen beslutar
att föreslå medlemskommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga,
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda att i enlighet med gällande förbundsordning § 18
om Ändring av förbundsordningen, fastställa Förbundsordning för Boråsregionen –
Sjuhärads kommunalförbund enligt Direktionens förslag.
att beslut från medlemskommunernas kommunfullmäktige ska vara Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund tillhanda senast 2015-11-30.
Vid protokollet
Christina Klaar
Förbundssekreterare
Justerat av
Ulf Olsson
Ordförande

Margareta Lövgren

Justeringen tillkännagiven den 23 september 2015 enligt anslag
Rätt utdraget betygar: Christina Klaar
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Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund
Godkänd av Kommunfullmäktige,
Bollebygds kommun
2013-01-31
Borås Stad
2013-02-21
Herrljunga kommun
2013-02-19
Marks kommun
2013-02-21
Svenljunga kommun
2013-02-11
Tranemo kommun
2013-02-04
Ulricehamns kommun
2013-03-25
Vårgårda kommun
2013-02-27
Gäller fr.o.m.

20130401

Utöver vad som anges i Kommunallagen (KL) gäller nedanstående bestämmelser.

§ 1 Medlemmar namn, säte och varaktighet

Medlemmar i Sjuhärads kommunalförbund är Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamns och Vårgårda kommuner.
Sjuhärads kommunalförbund och Varbergs kommun samt Falkenbergs kommun har kommit
överens om att samarbeta i ett antal gemensamma frågor. Avtal som reglerar samverkan
biläggs förbundsordningen.
Sjuhärads kommunalförbund har möjlighet att sluta avtal om samarbete med andra
kommuner efter beslut i Direktionen. Avtal som reglerar samverkan ska biläggas
förbundsordningen.
Sjuhärads kommunalförbund och Kommunalförbundet Skaraborg, Kommunalförbundet Fyrbodal och Göteborgsregionens kommunalförbund är medlemmar i Västsvenska Kommunförbundens Samorganisation (VästKom).
Förbundets namn är Sjuhärads kommunalförbund och har sitt säte i Borås. Förbundet använder sig av varumärket Boråsregionen i alla offentliga sammanhang. Förbundet är bildat för
obestämd tid.

§ 2 Ändamål

Förbundet ska aktivt tillvarata medlemskommunernas gemensamma intressen, bland annat
regionalt och nationellt. Förbundet ska vara en plattform för medlemmarnas sammanhållning
byggd på samsyn över kommun- och partigränser. Förbundet syftar till att stärka Sjuhäradsregionen samt att främja medlemmarnas samverkan för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Förbundets verksamhetsområden upptas i fastställd budget och verksamhetsplan inför
varje år.
Ändamålen kan gälla:
1 Att verka för samordning av strategiska angelägenheter av gemensamt intresse för medlemskommunerna i deras roll och verksamheter.
2 Samverkan i andra frågor där medlemmarna bedömer detta lämpligt.
3 Att tills vidare svara för drift av verksamheter som direktionen samfällt beslutar
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§ 3 Organisation

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion som tillika är förbundsstyrelse.
Förbundsdirektion
Direktionen skall bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Borås stads fullmäktige väljer två
ledamöter och två ersättare. Övriga medlemskommuners fullmäktige väljer vardera en ledamot och en ersättare. Det skall eftersträvas att kommunledningarna representerar respektive
kommun. Förbundsdirektionen utser inom sig ordförande och vice ordföranden.Till direktionen kan annan kommun adjungeras med en ledamot och en ersättare.
Partier som ej är representerade i direktionen genom medlemskommunernas representation,
men i någon av medlemskommunernas fullmäktige, äger rätt att adjungeras då minst 3 % av
det sammantagna röstetalet i de 8 medlemskommunerna erhållits vid senaste kommunfullmäktigevalet eller då parti erhållit minst 12 % av röstetalet i en enskild kommun. Proportionalitet mellan partierna ska så långt möjligt eftersträvas av direktionen.
Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av beslut, förvaltning och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och andra arbetsformer.
Presidium
Direktionens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande utgör presidiet som leder
direktionens arbete och representerar förbundet utåt i de fall direktionen ej beslutat annat.
Valberedning
I kommunalförbundet skall finnas en valberedning med en ledamot från varje politiskt parti
som är representerat i något av medlemskommunernas fullmäktige efter senaste valet med 3
% av det sammantagna röstetalet i medlemskommunerna eller då parti erhållit minst 12 % av
röstetalet i en enskild kommun. Valberedningen skall bereda valärenden och ersättningsbestämmelser för förtroendevalda och revisorer.
Direktionen utser valberedning och dess ordförande respektive vice ordförande. Under
mandatperioden bereder valberedningens ordförande och vice ordförande valärenden som
avser fyllnadsval.
Direktionen utser valberedning och dess ordförande respektive vice ordförande inför
kommande mandatperiod så snart valresultat är klart. Under mandatperioden bereder
valberedningens ordförande och vice ordförande valärenden som avser fyllnadsval.

§ 4 Revisorer

Förbundet skall revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås, Marks och Ulricehamns fullmäktige utser vardera en revisor samt en ersättare
för denne. Borås revisor är sammankallande. Dessutom kan övriga medlemskommuner om de
så önskar utse vardera en revisor och en ersättare för denne. Revisorer och revisionsersättare
utses för fyra år räknat från det året efter det då allmänna val till Kommunfullmäktige ägt
rum.
Revisionsberättelse och delårsrapport
Revisorerna skall senast före april månads utgång avge revisionsberättelse över verkställd
granskning till var och en av förbundsmedlemmarna. Revisorernas berättelse ska innehålla
uttalande i ansvarsfrågan och huruvida årsredovisningen kan fastställas. Kritik får upptas även
till följd av förhållanden som inte föranleder anmärkning.
Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till direktionen efter utförd granskning.
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§ 5 Initiativrätt

Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av:
· Ledamot i förbundsdirektionen
· Förbundsmedlem genom Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelse

§ 6 Närvaro och yttranderätt

Förbundsdirektionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträde.

§ 7 Kungörelser och tillkännagivande

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden om protokollsjustering och övriga tillkännagivanden skall ske på medlemskommunernas officiella anslagstavlor.

§ 8 Finansiering av verksamheten

Kostnaderna för förbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas
genom bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna skall därvid fördelas mellan förbundets medlemmar i förhållande till invånarantalet i respektive medlemskommun. Härvid skall
användas invånarantalet den 1 juli före verksamhetsåret.
Förbundsdirektionen kan i budgetförslaget föreslå annan fördelningsgrund för del av förbundets verksamhet.

§ 9 Andel i förbundets tillgångar och skulder

Förbundets medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till antalet invånare i respektive medlemskommun i relation till invånarantalet hos
samtliga medlemskommuner per den 1 november föregående år. Motsvarande kostnadsfördelning gäller för täckande av brist för det fall förbundet skulle sakna medel att betala sina
skulder för verksamheten samt vid skifte av förbundets samlade tillgångar vid likvidation.

§ 10 Budgetprocess och ekonomisk styrning

Direktionen skall senast i juni året före nästa budgetår analysera erforderligt ekonomiskt ramutrymme och eventuella konsekvenser avseende avgiftsnivå. Förbundsdirektionen har att årligen fastställa en budget för förbundet. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och
ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.
Förbundsdirektionens förslag skall föreläggas förbundsmedlemmarna. Förslaget skall senast
under november godkännas av respektive medlemskommun.

§ 11 Budgetuppföljning och årsredovisning
Förbundsdirektionen skall i maj överlämna uppföljningsrapport per första tertialet och i september delårsrapport per juli, till medlemskommunerna avseende förbundets verksamhet.
Förbundsdirektionen skall i maj överlämna budgetuppföljning efter april och i
september delårsbokslut per augusti, till medlemskommunerna avseende förbundets
verksamhet.
Förbundsdirektionen skall senast den 30 mars ha upprättat förslag till årsredovisning för det
gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.

§ 12 Lån, borgen m m

Förbundet får inte ta upp lån, ingå i borgen eller andra ansvarsförbindelser utan medlemskommunernas godkännande i samband med beslut om verksamhetsplan.
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§ 13 Ersättning förtroendeuppdrag

Direktionen bestämmer om ersättning till förtroendevalda på förslag av valberedningen.

§ 14 Inträde av ny medlem

Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet skall ansökan ske till förbundsdirektionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för beslut.
Ny medlem har antagits när samtliga medlemskommuner biträtt ansökan genom fullmäktigebeslut och en ny förbundsordning undertecknats av medlemskommunerna.

§ 15 Utträde ur förbundet

En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning skall ske senast den 1 juli
och uppsägningstiden är två år räknat från årsskiftet efter uppsägningen.
Vid utträde skall reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och den
utträdande medlemmen bestämmas utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och
skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen utträder ur förbundet.
Vid utträde skall de kvarvarande medlemmarna anta de ändringar i förbundsordningen som
föranleds av utträdet.
När en förbundsmedlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för förbundets skulder, om inte annat har överenskommits mellan utträdande medlem och kvarvarande medlemmar.

§ 16 Likvidation av förbundet

Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan förbundet och den utträdande medlemmen inte uppnåtts, när uppsägningstiden i § 15 första stycket är till ända, så skall förbundet omedelbart
träda i likvidation.
Förbundet skall också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.
Vid skifte av förbundets samlade tillgångar skall den i § 9 angivna fördelningsgrunden gälla.
När förbundet trätt i likvidation skall dess egendom i den mån det behövs för likvidationen
förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsviktig avveckling.
När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall den avge slutredovisning för sin
förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse, som rör likvidationen i sin
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar samt eventuell fördelning av skulder.
Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.
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En förbundsmedlem, som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av
direktionen, får väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år från
det slutredovisningen delgavs medlemmen.
Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks
mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd
skall likvidationen återupptas.
När likvidationsuppdraget är fullgjort skall direktionen besluta om vilken av medlemmarna
som skall ta över vården av de handlingar som tillhört förbundets arkiv.

§ 17 Tvister

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte
kan nå en frivillig uppgörelse skall tvisten lösas i allmän domstol.

§ 18 Ändring av förbundsordningen

Denna förbundsordning ändras genom samstämmiga beslut av varje medlems fullmäktige.
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Dnr 2015/KS0669 102

vd: Sekretariatet
Handläggare: Göran Björklund

OSTADRESS

01 80 Borås

Nr 111
Kommunfullmäktige
Ombud för Borås Stad på
bolagsstämma för
Borås Stadshus AB
Ombud för
Borås102
Stad på bolagsstämma för
2015-10-09
Dnr 2015/KS0669
Borås
Stadshus AB
Från
Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den kommunfullmäktigeledamot
han utser, väljs till Borås Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2016 för Borås
Stadshus AB.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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Dnr 2015/KS0588

vd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson

OSTADRESS

Nr 112
Framställan från Stadsdelsnämnden
Öster angående
Lokalförsörjningsnämnden
Stadsdelsnämnd
Öster
förhyrning av lokaler för
förskoleverksamhet
på
Hulta
Framställan
från Stadsdelsnämnden Öster an2015-09-30
Dnr 2015/KS0588 282
gående förhyrning av lokaler för förskoleverkFrån Kommunstyrelsen
samhet
på Hulta.
Till
Kommunfullmäktige
Lokalförsörjningsnämnden har den 25 augusti 2015 föreslagit kommungullmäktige att
godkänna en inhyrning av lokal för förskoleverksamhet på Hulta Torg 4. Behovet är 4
-5 avdelningar och tillträde bör ske från och med augusti 2016.
Staddelsnämnd Öster har godkänt inhyrningen den 25 augusti 2015 och översänt den
till Lokalförsörjningsnämnden. Det finns i dag två enavdelningsdaghem i området
som kommer att avvecklas. Utökning blir 60 platser.
Hyrestiden är 15 år från och med 2016-09-01 och kostnaden är 1 672 000 kr per år
med en indexuppräkning på 60 % av konsumentprisindex. Den inhyrda ytan är 1 100
m2.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att godkänna lokalförsörjningsnämndens förslag till förhyrningen av lokaler på Hulta under
tiden 2016-09-01 till 2031-08-31 med en hyresnivå på 1 672 000 kr per år.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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Lokaler för förskoleverksamhet vid Hulta torg
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att till Lokalförsörjningsnämnden framställa om
förhyrning av ytterligare förskolelokaler vid Hulta torg.
Ärendet
Behovet av förskoleplatser på Hulta och Hässleholmen ökar. Det finns idag två små
förskoleenheter på Hultaområdet; Hulta torg och Tolvskillingen. Båda enheterna har en
avdelning. Genom ombyggnation kan lokalerna vid Hulta torg inrymma ytterligare
3-4 förskoleavdelningar.
En förhyrning av ytterligare lokaler vid Hulta torg möjliggör en avveckling av de tillfälliga
lokalerna för Tolvskillingen och tillskapar ytterligare ca 60 förskoleplatser. Eftersom
lokalerna är belägna vid Hulta torg, med gångavstånd från Hässleholmen, förväntas de nya
avdelningar också kunna möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser på Hässleholmen.
Lokalerna är färdigställda augusti 2016 och hyran för lokalerna blir efter ombyggnad ca
1 650 tkr per år. Hyrestiden är 15 år. Investeringsmedel för tillkommande inventarier är med
i Stadsdelsnämnden Östers budgetförslag för 2016.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ida Legnemark
Ordförande
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Dnr 2015/KS0646

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand

OSTADRESS

01 80 Borås

Nr 113
Kommunfullmäktige
Projekteringsframställan
för om- och tillbyggad av
Bäckängsgymnasiet, Schélegatan 7, KATTUGGLAN
Projekteringsframställan
för om- och tillbygg2015-09-29
Dnr 2015/KS0646 291
gad av Bäckängsgymnasiet, Schélegatan 7,
Från Kommunstyrelsen
Till
Kommunfullmäktige
KATTUGGLAN.
Lokalförsörjningsnämnden förslår den 22 september 2015 att Kommunstyrelsen godkänner projekteringsframställan gällande om- och tillbyggnad av Bäckängsgymnasiet,
Schélegatan 7, KATTUGGLAN. Samt att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att höja det godkända investeringsutrymmet från 25 580 tkr till 29 990
tkr.
Den tidigare redovisade budgeten för projektet har reviderats efter att en fördjupad
förstudie gjorts på objektet, kostnadsökningen härleds till tekniska förändringar och
krav på byggnaden. Några konkreta exempel på nyupptäckta krav är ett mer omfattande sprinklersystem, förstärkning av bärande balkar samt en takförstärkning man
tidigare inte budgeterat för. Utökningen av budgeten bygger således inte på en ambitionsökning, utan är ett resultat av att Lokalförsörjningsnämnden, efter den fördjupade
förstudien, har ett mer tillförlitligt material att basera projektets budget på.
Investeringsutrymmet på 25 580 tkr finns med i 2015 års budget, men Lokalförsörjningsnämnden har alltså reviderat projektets budget till 29 990 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att utöka investeringsbudgeten för om- och tillbyggnad av Bäckängsgymnasiet, Schélegatan 7,
KATTUGGLAN 1, från 25 580 tkr till 29 990 tkr
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Att godkänna rubricerad projekteringsframställan till ett belopp om 25 580 tkr, och under förutsättning att Kommunfullmäktige tillstyrker förslaget, godkänna en utökad budget för projektet till
29 990 tkr.
2
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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Dnr 2013/KS0593

vd: Ekonomistyrning
Handläggare: Lena Frygne

OSTADRESS

Nr 114
Uppdrag att ta fram enKommunfullmäktige
handlingsplan för hur barnfattigdomen ska minska i Borås

Uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur
Från Kommunstyrelsen
barnfattigdomen
ska minska i Borås
Till
Kommunfullmäktige
2015-09-17

Dnr 2013/KS0593 700

Kommunstyrelsen gav den 2 december 2013 Stadsdelsnämnden Väster i uppdrag att
ta fram ett förslag till handlingsplan för hur barnfattigdomen ska minska i Borås.
Stadsdelsförvaltningen Väster skickade i november 2014 ut ett förslag med åtgärder
på remiss till alla förvaltningar och bolag i Borås Stad samt till ideella föreningar och
berörda organisationer. Efter inkomna remissvar reviderades delar av förslaget.
Stadsdelsnämnden Väster beslutade den 29 april 2015 att tillstyrka Förslag på åtgärder
för att motverka barnfattigdom i Borås Stad och att överlämna ärendet för fortsatt handläggning till Kommunstyrelsen.
Förslaget innebär att arbetet mot barnfattigdom knyts till Vision 2025 och integreras i
Borås Stads budgetarbete. Det blir på så sätt tydligt att området är prioriterat och att
kommunen ska arbeta målmedvetet och långsiktigt för att minska antalet barn som
lever i ekonomiskt utsatta hushåll samt att stödja de barn som idag lever i ekonomiskt
utsatta hushåll. Borås Stad tar ett samlat övergripande grepp genom att årligen i budgetarbetet lägga in uppdrag som styr arbetet mot Borås Stads Vision 2025. Uppföljning sker i budgetuppföljningen samt genom den uppföljning som görs av det strategiska målområdet ” Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.” Genom att knyta
uppdragen som rör barnfattigdom till budgetarbetet kommer åtgärderna att få effekt.
Arbetet för att minska barnfattigdom är bland annat en viktig folkhälsofråga. Om
tanken är att ansvar för samordning och uppföljning ska läggas ut på någon nämnd så
föreslås Fritids- och folkhälsonämnden.
Stadsdelsnämnden Västers förslag på inledande åtgärder - uppdrag eller indikatorer i Borås Stads budget är att
-

-

Säkerställa kostnadsfri förskola och skola
Vidareutveckla arbetet med barnkonsekvensanalys
Öka kunskapen om barnkonventionen
Ta fram informationsmaterial, på olika språk, för hela staden om var det
finns kostnadsfria fritidsaktiviteter och arrangemang
Skapa forum för dialog och samverkan med och mellan föreningar och
förvaltningar
Styra delar av föreningsbidraget till föreningar som samarbetar med
varandra i arbetet för barn och ungdom
Komplettera familjecentralerna med ekonomisk rådgivning
Stöd till barn som lever i socialt utsatta situationer
Vid revision av riktlinjer inom ekonomiskt bistånd stärka barnperspektivet
Säkerställa att inga barn vräks i Borås Stad
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I barnfamiljer med försörjningsstöd ska föräldrarna garanteras sysselsättning/arbetsmarknadsåtgärd

I det längre perspektivet är hög kvalitet i skolan och hög sysselsättning faktorer
som minskar barnfattigdomen.
Kommunstyrelsen anser att Stadsdelsnämnden Väster genomfört uppdraget. De föreslagna åtgärderna - uppdrag eller indikatorer - kommer att beaktas i det kommande
budgetarbetet. I budget 2015 framgår det att centrala facknämnder ska införas till
årsskiftet 2016/17. Stadsdelsnämnderna kommer att avskaffas.
Några av Stadsdelsnämnden Västers föreslagna åtgärder kan lämpligen ges till någon
facknämnd. Hänsyn ska tas till de, av nämndens, föreslagna åtgärderna under innevarande mandatperiod.
För att säkerställa kostnadsfri förskola och skola krävs regelbundna uppföljningar. Det
är viktigt med en helhetsbedömning av samtliga kostnader som belastar en familj under ett läsår. Uppdraget kan ges till Stadsdelsnämnden Norr eller till en ny facknämnd.
Att vidareutveckla arbetet med barnkonsekvensanalys kan bli uppdrag till samtliga
nämnder och bolag. Arbetet med barnkonsekvensanalys och barnchecklistor inför
beslut har påbörjats.
För att implementera och utveckla arbetet mer långsiktigt med barnkonsekvensanalys
krävs återkommande utbildningsinsatser, för både politiker och tjänstemän, som då
också ökar kunskapen om barnkonventionen.
Av budget 2015 framgår att Fritids- och folkhälsonämnden har huvudansvaret för det
övergripande folkhälsoarbetet i Borås Stad. Till detta hör riktade och generella insatser för att förbättra hälsan hos stadens medborgare och arbetet med säker och trygg
kommun, välfärdsbokslut, ungdomars inflytande och delaktighet samt det brotts- och
drogförebyggande arbetet i kommunen. För att poängtera att samarbetet med föreningarna ska vidareutvecklas och samtidigt tydliggöra att Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans med Kulturnämnden och stadsdelarnas kultur- och fritidsdelar,
för samverkan framåt, kan Fritids- och folkhälsonämnden få ett uppdrag som innebär
att skapa forum för dialog och samverkan med och mellan föreningar och förvaltningar
och ta fram informationsmaterial, på olika språk, för hela staden om var det finns kostnadsfria fritidsaktiviteter och arrangemang. Genom att ha tillgång till kostnadsfria kul-

tur- och fritidsaktiviteter mildras effekterna av barnfattigdom. Uppdraget bör utformas så att det ligger i linje med tankarna för en ny organisation i Borås Stad.

Samarbetet mellan Fritids- och folkhälsonämnden och Sociala omsorgsnämnden behöver utvecklas ytterligare vad gäller kontakter med frivilligorganisationerna och Fritids- och folkhälsonämnden har i uppdrag 2015 att se över riktlinjerna för föreningsbidrag, där man prövar möjligheten att som verksamhet räkna administration/samordning i syfte att utveckla samarbetet med de sociala föreningarna. Det är
möjligt att vidareutveckla föreningsbidraget så att vissa delar av föreningsbidraget styrs
till föreningar som samarbetar med varandra i arbetet för barn och ungdom.
Familjecentralerna kan kompletteras med ekonomisk rådgivning genom att nuvarande
Miljö- och konsumentnämnd ges i uppdrag att erbjuda rådgivning för att stärka ekonomiskt utsatta hushåll.

För att ge stöd till barn som lever i socialt utsatta situationer bör samarbetet med VGR
(Västra Götalandsregionen) utvecklas. Stöd som finns i dag är skolsköterskor, ungdomsmottagningar och verksamheter som Hopptornet.
Borås Stads Riktlinjer för ekonomiskt bistånd gäller t o m 2015. Arbetslivsnämnden svarar för revideringen och för att utveckla arbetet med barnperspektivet vid bl a beB 1123
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dömningar och handläggning har man tillsatt en särskild arbetsgrupp. Genom arbetet
tillgodoses punkten vid revision av riktlinjer inom ekonomiskt bistånd stärka barnperspektivet. Det är viktigt att se till barnets bästa och inte med automatik sänka försörjningsstödet om någon annan höjer någon ersättning. Socialtjänstlagen ändrades från halvårsskiftet 2014 och innebär att hushåll med barn i årskurs 4-9 har möjlighet att söka
ekonomisk ersättning i form av fritidspeng för barnens aktiviteter. Fritidspengen är en
ersättning för kostnader som avser fritidsaktiviteter, - inte ett behovsprövat bistånd.
Kommunerna har fått statsbidrag för att täcka kostnaderna med fritidspeng. Det är
viktigt att nå ut med information om möjligheten att söka fritidspeng.
Av Program mot hemlöshet framgår det att inga barn ska vräkas. Sociala omsorgsnämnden har samordningsansvaret för det vräkningsförebyggande arbetet. Nämnden bör
kunna säkerställa att inga barn vräks i Borås Stad.
Arbetslivsnämnden ansvarar för försörjningsstödet och för att den enskilde ska nå
egenförsörjning arbetar nämnden med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. Genom metoden växla bidrag mot lön ges den som har försörjningsstöd möjlighet till arbete i syfte att nå egenförsörjning. Arbetslivsnämndens har som
uppdrag 2015 att ställa krav på utbildning, arbete eller annan planerad verksamhet för
personer som erhåller försörjningsstöd, så kallad motprestation. Förutsättningar att
arbeta med uppdraget finns i verksamheten Jobb Borås. Uppdraget tillgodoser kravet
på att i barnfamiljer med försörjningsstöd ska föräldrarna garanteras sysselsättning/arbetsmarknadsåtgärd.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
att Stadsdelsnämnden Väster har slutfört uppdraget och att de föreslagna åtgärderna ska beaktas
inför innevarande mandatperiods budgetarbeten.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silverklinga (SD) till förmån mot sitt eget yrkande
att följande text stryks i fullmäktigeskrivelsen från Kommunstyrelsen: ”på olika
språk” se bilaga.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

B 1124

Förslag på åtgärder för att motverka barnfattigdom i Borås Stad
Sammanställning av remissvaren till utredningen Förslag till arbete för att
minska barnfattigdom i Borås
Utredning om och kartläggning av hur motverka barnfattigdom i Borås Stad, genomförd 2014

Sammanträdesdatum
2015-04-29
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§ 68

2014/SDNV0001

Förslag på åtgärder för att motverka barnfattigdom i Borås Stad
Anita Gyllensten, utredningssekreterare, presenterar utredningen och förslagen på
sammanträdet. Stadsdelsnämnden Väster fick i december 2013 i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för hur barnfattigdom ska minska i Borås Stad. Efter att ha skickat ärendet
på remiss till alla nämnder och bolag i Borås Stad, samt till ideella föreningar och berörda
organisationer, har Stadsdelsförvaltningen Väster nu tagit fram ett förslag på åtgärder för
att motverka barnfattigdom i Borås Stad. Målet med förslaget är att Borås Stad ska arbeta
målmedvetet och långsiktigt för att minska antalet barn som lever i ekonomiskt utsatta
hushåll samt att stödja de barn som idag lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Borås Stad tar
ett samlat övergripande grepp genom att årligen i budgetarbetet lägga in uppdrag som styr
arbetet mot Borås Stads Vision 2025. Uppföljning sker i budgetuppföljningen samt genom
den uppföljning som görs av strategin i visionen ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och
unga.” Genom att knyta uppdragen då det gäller barnfattigdom till budgetarbetet kommer
åtgärderna att få effekt.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:
1. Tillstyrka ”Förslag på åtgärder för att motverka barnfattigdom i Borås Stad” och
överlämna ärendet för fortsatt handläggning av Kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Daniel Nilsson
2015-05-04
Ordförande
Per Carlsson

Justerande ledamot
Andreas Bäckman

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 5 maj 2015.
Rätt utdraget betygar:

Daniel Nilsson
1(1)
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Förslag på åtgärder för att motverka barnfattigdom i
Borås Stad
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att:
1. Tillstyrka ”Förslag på åtgärder för att motverka barnfattigdom i
Borås Stad” och överlämna ärendet för fortsatt handläggning av
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden Väster fick i december 2013 i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för hur barnfattigdom ska minska i Borås Stad. Det förslag
som utarbetades med åtgärder för att motverka barnfattigdom i Borås Stad
sändes den 3 november 2014 ut på remiss till alla förvaltningar och bolag i
Borås Stad samt till ideella föreningar och berörda organisationer.
Stadsdelsförvaltningen Väster har beaktat remissvaren och delvis reviderat
förslaget som nu föreslås överlämnas för fortsatt handläggning av
Kommunstyrelsen.
Målet med förslaget är att Borås Stad ska arbeta målmedvetet och långsiktigt
för att minska antalet barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll samt att
stödja de barn som idag lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Borås Stad tar ett
samlat övergripande grepp genom att årligen i budgetarbetet lägga in
uppdrag som styr arbetet mot Borås Stads Vision 2025. Uppföljning sker i
budgetuppföljningen samt genom den uppföljning som görs av strategin i
visionen ” Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.” Genom att knyta
uppdragen då det gäller barnfattigdom till budgetarbetet kommer åtgärderna
att få effekt.
Mot bakgrund av det underlag som tagits fram i utredningen, och med
hänsyn tagna till remissvaren, ges följande förslag till att integrera

B 1126

ecklare IFO/BoF

kommunfullmäktiges handlingar | 18-19 november 2015

barnfattigdom i budgetarbetet. Förslagen på inledande åtgärder är förslag på
uppdrag som kan läggas i budgeten.
Huvudförslag

Arbetet mot barnfattigdom knyts till Vision 2025 och integreras i
Borås Stads budgetarbete.
Inledande åtgärder (förslag på uppdrag eller indikatorer i budget)
• Säkerställa kostnadsfri förskola och skola
• Vidareutveckla arbetet med barnkonsekvensanalys
• Öka kunskapen om barnkonventionen
• Ta fram informationsmaterial, på olika språk, för hela staden om var
det finns kostnadsfria fritidsaktiviteter och arrangemang
• Skapa forum för dialog och samverkan med och mellan föreningar
och förvaltningar
• Styra delar av föreningsbidraget till föreningar som samarbetar med
varandra i arbetet för barn och ungdom
• Komplettera familjecentralerna med ekonomisk rådgivning
• Stöd till barn som lever i socialt utsatta situationer
• Vid revision av riktlinjer inom ekonomiskt bistånd stärka
barnperspektivet
• Säkerställa att inga barn vräks i Borås Stad
• I barnfamiljer med försörjningsstöd ska föräldrarna garanteras
sysselsättning/arbetsmarknadsåtgärd
Ärendet
I november 2013 fick alla nämnder, bolag och råd i Borås Stad i uppdrag av
Kommunstyrelsen (KS) att besvara frågorna ”Vad är viktigt för att
motverka barnfattigdom och vad skulle er nämnd/ert bolag kunna göra?”
Stadsdelsnämnden Väster (SDN Väster) fick därefter i december 2013
uppdrag av KS att ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdomen ska
minska i Borås Stad.
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Det förslag som utarbetades med åtgärder för att motverka barnfattigdom i
Borås Stad sändes ut på remiss, den 3 november 2014, till alla förvaltningar
och bolag i Borås Stad samt till ideella föreningar och berörda
organisationer, enligt uppdrag från Stadsdelsnämnden Västers presidium.
Det sammanställda förslaget som sändes ut byggdes på remissvar som KS
fått in på sin remiss till alla nämnder och bolag, möte med ideella
föreningar, kartläggning av dokument, planer och beslut inom
ämnesområdet i Borås Stad, samt omvärldsbevakning av kommuner,
organisationer samt forskning.
Vid remissomgången var förslaget på åtgärder, utredning och kartläggning
sammanställt i ett dokument. Förslag på åtgärder för att motverka
barnfattigdom finns i detta tjänsteutlåtande. Den del av remissunderlaget
från november 2014, som var utredning och kartläggning av barnfattigdom,
har separerats och finns i dokumentet Utredning om och kartläggning av hur
motverka barnfattigdom i Borås Stads genomförd 2014, som är med som bilaga till
detta förslag. Vidare biläggs remissvaren samt en separat sammanfattning av
dem med kommentarer från utredare om huruvida, och i så fall på vilket
sätt som, eventuella förslag har tagits med i förslag till åtgärder.
Sammanfattning av kommentar och slutsatser i utredningen
Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till social trygghet, en skälig
levnadsstandard, lek, vila och fritid. Det är i detta ljus som man kan se de
problem som det enskilda barnet upplever genom att växa upp i ett
ekonomiskt utsatt hushåll. Det påverkar vardagslivet och gör att barn i
ekonomiskt utsatta hushåll blir begränsade och får en sämre
levnadsstandard vilket kan hämma barnets fysiska, psykiska och sociala
utveckling.
Kan kommunen som ensam organisation förhindra att barn växer upp i
ekonomiskt och kulturellt fattiga miljöer? Kommunen, staten,
organisations- och föreningslivet har ett delat ansvar. Främst ligger ansvaret
på kommunen och staten.
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Denna utredning om barnfattigdom visar att barns och deras familjers
ekonomiska utsatthet är ett sammansatt fenomen, där bakomliggande
orsaker, uttrycksformer och konsekvenser inte är entydiga. Barns
ekonomiska utsatthet i uppväxtåren måste relateras till föräldrars
försörjningsförmåga och då oftast till deras arbetslivsanknytning och
hälsotillstånd. Det som försvårar åtgärdsperspektivet i ett kommunalt
perspektiv är också vetskapen om att barnfattigdomen är ett brett fenomen
som påverkas av såväl internationella som nationella, regionala och lokala
förhållanden. Oavsett orsaker och omfattning har kommuner en utmaning i
att hitta de rätta lösningarna för att motverka barnfattigdomen, och att inte
bara rikta insatser direkt till barn utan till hela familjer.
Det finns anledning att i det långsiktiga perspektivet lyfta fram två faktorer:
minskad arbetslöshet samt att ha en hög kvalitet i skolan. Att minska
arbetslöshet är ett av de främsta medlen mot barnfattigdom. Skolan är en av
de största investerande insatserna som kommunen gör.
I det kompensatoriska perspektivet gör Borås Stad redan idag många
aktiviteter men arbetet kan utvecklas vidare. Det är inte bara kommunen
som kan bidra till att minska barnfattigdomen utan även ideella
organisationer kan och vill göra insatser.
En hel del av det som kan göras behöver det inte fattas ytterligare beslut
om, utan det ingår i lagar, styrdokument, verksamheternas grunduppdrag
och det utvecklingsarbete som pågår. Det man vill göra kan nämnderna i
flera fall själva besluta om. Det är viktigt att på en övergripande nivå
inspirera och stödja fortsatt utveckling av arbetet.
Utredningens förslag för att minska andelen barn som lever i
ekonomiskt utsatt hushåll samt stödja de barn som lever i
ekonomiskt utsatta hushåll
Målet med förslaget är att Borås Stad ska arbeta målmedvetet och långsiktigt
för att minska antalet barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll samt
stödja de barn som idag lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Borås Stad tar
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samlat övergripande grepp genom att årligen i budgetarbetet lägga in
uppdrag som styr arbetet mot visionen. Uppföljning sker i
budgetuppföljningen samt genom den uppföljning som görs av strategin i
Borås Stads Vision 2025 ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga”
Genom att knyta uppdragen då det gäller barnfattigdom till budgetarbetet
kommer åtgärderna att få effekt. Att knyta till budgetarbetet är en
förutsättning i de fall det handlar om behov av ökade resurser eller
omfördelningar av resurser.
Val och prioritering av uppdrag till nämnder och bolag bör ske på samma
sätt som andra uppdrag som tas fram i budgetarbetet. På så vis blir de här
frågorna konkret integrerade i budgetarbetet.
Då arbetet mot barnfattigdom är en omfattande och komplex fråga vore det
en fördel med en samordnande funktion som har till uppgift att driva frågan
och kontinuerligt följa upp och ta fram förslag på uppdrag till
budgetprocessen. Då flera förvaltningar och bolag är berörda är det en
fördel om uppdraget ligger centralt och det borde vara lämpligt att knyta det
till arbetet med uppföljningen av strategin i Borås Stads Vision ”Vi tar
gemensamt ansvar för barn och unga”. Arbetet för att minska
barnfattigdom är bland mycket annat en viktig folkhälsofråga. Om tanken är
att ansvar för samordning och uppföljning ska läggas ut på någon nämnd så
borde Fritids- och folkhälsonämnden vara lämpligast att bidra till arbetet.
Stadsdelsförvaltningens överväganden utifrån inkomna remissvar
Det har inkommit arton remissvar från nämnder och bolag. Fem föreningar
har lämnat in remissvar. Fyra remissinstanser har svarat att de avstår från
yttra sig, övriga remissinstanser tillstyrker förslaget, några med synpunkter
och tilläggsförslag. Alla remissinstanser som svarat, utom en, är positiva till
huvudförslaget, att knyta arbetet mot barnfattigdom till Borås Stads Vision
2025 samt att integrera åtgärder i Borås Stads budgetarbete. Undantaget är
Stadsdelsnämnden Öster som föreslår att en nämnd utses som
samordnande och ansvarig för en övergripande kommunal handlingsplan
mot barnfattigdom.

B 1130

ecklare IFO/BoF

kommunfullmäktiges handlingar | 18-19 november 2015

Stadsdelsförvaltningen Väster har gjort en sammanställning av remissvaren
med en kort sammanfattning av vad varje remissinstans tagit upp samt
kommenterat och gjort ställningstagande kring de förslag som de tagit upp.
Se bilaga ”Sammanställning remissvar”.
Utifrån synpunkterna i remissvaren har tilläggsskrivningar gjorts i
beskrivningen av de olika förslagen till åtgärder. Två ytterligare förslag till
åtgärder har lagts in, det är Säkerställa att inga barn vräks i Borås Stad samt I
barnfamiljer med försörjningsstöd ska föräldrarna garanteras
sysselsättning/arbetsmarknadsåtgärd. De synpunkterna har tagits upp i flera av
remissvaren och de har en stor betydelse för barn som lever i ekonomisk
utsatthet.
Flera interna och externa remissinstanser har tagit upp att det finns ett
intresse att bidra/delta i arbetet med revidering av riktlinjer i
försörjningsstödet med ett barnperspektiv. Det gäller exempelvis föreningen
Majblomman som i sitt remissvar tar upp problemet att bidrag från dem kan
komma att ingå i beräkningsunderlaget för försörjningsstöd.
I remissvaren framkommer olika exempel på arbete som pågår eller som
man överväger inom detta område. Exempelvis utreder
Samhällsbyggnadsnämnden hur barnkonsekvensanalys skulle kunna bli en
del av beslutsprocessen för att därmed införliva barnperspektivet i
samhällsplaneringen. Fritids- och folkhälsonämnden tar upp att de skulle
kunna utreda möjligheten till en helt avgiftsfri idrottsskola. Miljö- och
konsumentnämnden tar upp att de skulle under en försöksperiod kunna ha
en riktad rådgivning till barnfamiljer.
I ett remissvar finns förslag om att utveckla en konsekvensanalys utifrån ett
mänskliga rättigheter-perspektiv, det ligger dock inte inom ramen för detta
uppdrag.
Stadsdelsförvaltningen Väster har beaktat remissvaren och delvis reviderat
förslaget som nu föreslås överlämnas för fortsatt handläggning av
Kommunstyrelsen.
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Mot bakgrund av det underlag som tagits fram i denna utredning ges
följande förslag till att integrera barnfattigdom i budgetarbetet. Förslagen på
inledande åtgärder är förslag på uppdrag som kan läggas i budget. I
kommentarerna till förslagen på åtgärder finns underlag som beskriver eller
förtydligar åtgärden.
Integrering i budgetarbetet och till Borås Stads Vision 2025
samt förslag på åtgärder
Huvudförslag

Arbetet mot barnfattigdom knyts till Vision 2025 och integreras i
Borås Stads budgetarbete.

Genom detta förfaringssätt blir det tydligt att det är ett prioriterat område
inom kommunen. Årligen styr den politiska budgetprocessen vilka uppdrag
och indikatorer som nämnder och bolag ska arbeta med och följa upp. Då
arbetet mot barnfattigdom är en omfattande och komplex fråga vore det en
fördel med en samordnande funktion som har till uppgift att driva frågan
och kontinuerligt följa upp och ta fram förslag på uppdrag till
budgetprocessen. Då flera förvaltningar och bolag är berörda är det en
fördel om uppdraget ligger centralt och det borde vara lämpligt att knyta det
till arbetet med uppföljningen av strategin i Borås Stads Vision ”Vi tar
gemensamt ansvar för barn och unga”.

Inledande åtgärder (förslag på uppdrag eller indikatorer i budget)
Säkerställa kostnadsfri förskola och skola
Enligt Kommunfullmäktigebeslut och skollagen ska förskolan och skolan
vara kostnadsfri. Ändå är detta ett av Rädda Barnens krav på kommuner, då
de får berättelser till sig om att det inte alltid efterlevs. Bristen på
efterlevnad har även tagits upp av Borås Stads centrala ungdomsråd. Det
behövs regelbundna uppföljningar för att kunna säkerställa kostnadsfri
förskola och skola. För att nå en avgiftsfri skola är det även viktigt med en
helhetsbedömning av samtliga kostnader som belastar en elev under ett
läsår.

B 1132

ecklare IFO/BoF

kommunfullmäktiges handlingar | 18-19 november 2015

Vidareutveckla arbetet med barnkonsekvensanalys
Arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor inför beslut är
påbörjat i Borås Stad. För att arbetet med barnkonsekvensanalyser ska bli
framgångsrikt och hållbart behöver en strategi för implementeringen av
arbetet utarbetas centralt. Det är väsentligt att se arbetet som en långsiktig
process som i grunden handlar om att införliva barnkonventionen i alla
verksamheter och arbeta in barns perspektiv som en naturlig del i befintliga
beslutsprocesser. Det är viktigt att arbetet med ökad kunskap om
barnkonventionen och arbete med barnkonsekvensanalys inte enbart
innebär att nya administrativa rutiner skapas.
För att ta nästa steg i arbetet med barnkonsekvensanalyser krävs långsiktig
planering, resurser och årligen återkommande utbildningsinsatser.
Öka kunskap om barnkonventionen
En kartläggning av hur Borås Stad arbetar med barnkonventionen gjordes
2011 av Stadskansliet och visar att det finns förståelse för
barnkonventionens artiklar men att kunskapen om barnkonventionen i sin
helhet är ytlig. Det framgår också att mycket arbete i verksamheten sker
utifrån barnkonventionens artiklar, men att man ofta saknar kunskap så att
arbetet inte kopplas till barnkonventionen direkt. En ökad kunskap om
barnkonventionen och barns rättigheter kan ge ökade förutsättningar att
agera och fatta beslut i enlighet med barns bästa. En utbildningsplan kan
behöva tas fram för politiker och tjänstemän.
Ta fram informationsmaterial, på olika språk, för hela staden om var det finns
kostnadsfria fritidsaktiviteter och arrangemang.
För att säkerställa att så många som möjligt kan få kännedom om alla de
gratis fritidsaktiviteter som finns behöver material finnas på olika språk och
vara lättillgängligt. Borås Stad behöver ta ett helhetsgrepp om hur man ska
nå ut med information. Utbudet av aktiviteter bör finnas digitalt och där
även ideella organisationers kostnadsfria aktiviteter kan ingå. Det vore bra
om Borås Stad kan bistå föreningar med översättning av information till
flera språk.
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Skapa forum för dialog och samarbete med och mellan föreningar och förvaltningar
Att skapa ett forum för dialog och samarbete är inte bara ett önskemål från
de ideella organisationerna utan är också ett sätt att uppmuntra och stödja
ideella organisationer som bidrar till ungas utveckling och lärande (se Vision
2025) Det kan också bidra till utveckling genom att bredare samarbeten kan
skapas mellan olika förvaltningar och föreningar. Dialogen ska ha ett hela
staden-perspektiv och det kan bland annat genomföras som workshops i
specifika frågor. Viktigt att ta till vara föreningslivets engagemang i frågan.
Styra delar av föreningsbidraget till föreningar som samarbetar med varandra i arbetet för
barn och ungdom
Föreningslivet är en positiv kraft i många sammanhang. Samverkan mellan
föreningar kan göra att nya aktiviteter skapas som exempelvis läxläsning
före idrottsaktivitet, barnvakt åt syskon och att lära ut föreningskunskap.
Det behöver göras en utredning om hur man kan utveckla föreningsbidraget
för att gynna ekonomiskt utsatta barn. Verksamheter behöver bli bättre på
att överväga avgifter; även låga avgifter kan bli svårt för familjer med många
barn.
Föreningar har idag möjlighet att ansöka om medel till specifika sociala
insatser för barn och ungdom från Samfond 3.1
Komplettera familjecentralerna med ekonomisk rådgivning
Miljö och konsumentnämnden menar att om de kan erbjuda mer riktad och
lätt tillgänglig rådgivning kan det stärka ekonomiskt utsatta hushåll.
Familjecentralerna kan vara en arena.
1

Samfond 3
Borås Stad har ett belopp att fördela ur Samfond III och Fritids- och folkhälsonämnden
kommer att besluta om denna utdelning. Enligt fondens regler ska den disponibla
avkastningen användas för att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till främjandet av barnoch ungdomsverksamhet i Borås. Bara föreningar verksamma i Borås kan ansöka och
föreningens ansökan ska lämnas in senast den 30 september.
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Stöd till barn som lever i socialt utsatta situationer
Barn vars föräldrar missbrukar alkohol och/eller droger, lever med psykisk
sjukdom eller allvarlig psykisk ohälsa är en särskilt utsatt grupp både socialt
och ekonomiskt.
Vid revision av riktlinjer inom ekonomiskt bistånd stärka barnperspektivet
Försörjningsstöd till barnfamiljer är en konkret social investering där
barnens situation alltid ska vara i fokus i beslutet. För barn i familjer som
uppbär försörjningsstöd ska socialtjänsten eftersträva att träffa barnet i
enskilt samtal (eller tillsammans med vårdnadshavare) för att lyssna in hur
barnet upplever att leva i en familj med ekonomiskt utsatt situation.
I alla sammanhang är det viktigt med tidiga insatser och att utveckla bredare
samverkan mellan kommunens olika verksamheter för att få en helhetsbild
av familjers situation. I familjer som IFO Barn och familj möter och där det
finns ekonomiska svårigheter, som riskerar att påverka barnets möjligheter
till goda levnadsvillkor, bör samverkan inledas med Arbetslivsförvaltningen.
Riktlinjerna inom försörjningsstöd kommer att revideras under 2015 och ett
område är att stärka barnperspektivet. Riktlinjer ska vara framåtsyftande,
pedagogiska och stärka den enskildes förutsättning till egen försörjning.
11
Säkerställa att inga barn vräks i Borås
Barnen drabbas hårt vid vräkning genom att de får lämna sin invanda miljö
och sitt sociala sammanhang, exempelvis
förskola och skola.
2015-03-18 genom byte av
2014/SDNV0001
Det krävs ett Borås Stad-perspektiv med fortsatt vräkningsförebyggande
arbete tillsammans med andra insatser utifrån barnperspektivet.

I barnfamiljer med försörjningsstöd ska föräldrarna garanteras
sysselsättning/arbetsmarknadsåtgärd
Det är av vikt att ge föräldrar i barnfamiljer med ekonomiskt bistånd
förbättrad ekonomisk situation, det gynnar barnen och ger dem goda
vecklare IFO/BoF
förebilder. En möjlighet är att Borås Stad vid fler upphandlingar lägger in
sociala aspekter som att anbudet ska innehålla hur man kan tillgodose
erbjudanden om arbetspraktik för arbetslösa. Det leder till fler i
sysselsättning med ökad anställningsbarhet och chans till egen försörjning.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef
B 1135
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Beslut

Tillstyrker

Tillstyrker
Tillstyrker

Nämnd/Bolag

Arbetslivsnämnden

Borås Energi
och Miljö
Fritids- och
Folkhälsonämnden

Bra att knyta till Vision 2025 integreras i Budget och att
identifiera åtgärder till budgetarbetet
FoF har utbud av kostnadsfria aktiviteter och stärker
föreningarnas möjligheter att erbjuda kostnadsfria
aktiviteter och lån av utrustning.
Brygghusenheten viktig aktör med mötesplatser, av
unga för unga som kan delta oavsett ekonomiska
förutsättningar. Finns ett brett generellt föräldrastöd
FoF lyfter också fram att idrottsskolan är en viktig
verksamhet som saknas i utredningen.
Man behöver uppmärksamma konsekvenserna av
ekonomiskt utsatt för barn, särskilt för dem med
långvarigt bidragsberoende. Även låga avgifter kan
sammantaget bli svårt för en familj med många barn att
klara av.

Inte individuell fråga utan se sammanhanget. Gå från
försörjningsstöd till egen försörjning och ökad
levnadsstandard genom arbetsträning,
arbetsmarknadsanställningar, studier och arbete.
Se över barnperspektivet i riktlinjerna under 2015.
Inga kommentarer

Sammanfattning av synpunkter i remissvaret

- Utveckla konsekvensanalys utifrån alla mänskliga
rättigheter.
Kommentar : Det är viktigt att tänka helhet men förslaget
kan inte anses rymmas i detta uppdrag
-FoF skulle kunna utreda möjligheten till en helt avgiftsfri
idrottsskola.
- Forum för dialog med ett hela staden-perspektiv.
- Verksamheterna behöver bli bättre på att överväga
avgifter.
- Behöver utreda hur man kan utveckla föreningsbidraget
för att gynna ekonomiskt utsatta barn.
- Det behövs regelbundna uppföljningar för att säkerställa
kostnadsfri förskola och skola.
- Behöver ta ett helhetsgrepp i Borås Stad om hur nå ut
med information.
Kommentar: Synpunkterna har tagits med i beskrivning
under respektive åtgärd.

Förslag från nämnd/bolag med kommentar från
utredare om huruvida, och i så fall hur, det tagits
med i utredningen
Utveckla generella utbud ex fria bussresor gratis inträde till
badhus -16år

2015-04-09
Sammanfattning av remissvaren till utredningen Förslag till arbete för att minska barnfattigdom i Borås.
Remissen sändes ut den 3 november 2014 av Stadsdelsförvaltningen Väster på uppdrag av Stadsdelsnämndens presidium.
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Tillstyrker

Tillstyrker

Tillstyrker

Kulturnämnden

Lokalförsörjningsnämnden

Miljö- och
konsumentnämnden

Förslaget om ekonomisk rådgivning via
familjecentralerna positivt, men förutsätter att
verksamheten tillförs resurser. En möjlighet skulle
kunna vara en riktad satsning på rådgivning till
barnfamiljer under en försöksperiod som utvärderas.
MKN återkommer om resurser för detta i
budgetsammanhang.

Knytning till vision 2015 och integrering i budget ökar
möjlighet till måluppfyllelse
Barn och unga får genom Kulturprogrammet uppleva
kultur av hög kvalitet, utveckla skapande.
Barnkonsekvensanalyser är något som kan förbättras
och kan öka ytterligare.
En ansökan om social investering görs under våren
2015 för att öka tillgänglighet och sprida kulturutbudet.
”Läs tillsammans”.
Flertalet arrangemang av Kulturnämndens
arrangemang för barn och unga är kostnadsfria.
Åtgärder för att minska barnfattigdom är viktiga.
- De åtgärder man kan göra inom social upphandling borde
ske inte bara inom LFN utan även i flera andra nämnder.
Med syftet att erbjuda arbetspraktik som leder till
utbildning, anställningsbarhet, egen försörjning = bättre
situation för barnen.
Kommentar: Synpunkten har tagits med i beskrivning av
den nya åtgärden ”I barnfamiljer med försörjningsstöd ska
föräldrarna garanteras sysselsättning/arbetsmarknadsåtgärd”
-Viktigt med tidiga insatser, kan se utvecklingsmöjligheter
med en bredare samverkan mellan kommunens olika
verksamheter för att ha en helhetsbild av familjens situation.
Det handlar också om att flytta resurser för att stärka
människors egen förmåga att hantera sin ekonomi.
Kommentar: Synpunkten har tagits med under beskrivning
av åtgärden revidering av riktlinjerna inom försörjningsstöd.

2

kommunfullmäktiges handlingar | 18-19 november 2015

B 1137
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Nämnden tillstyrker förslaget att knyta arbetet till
Vision 2025 och till budgetprocessen, samt ser de
inledande åtgärderna som positiva.

Tillstyrker
med
tillägg

Stadsdelsnämnden Norr

Knyta till Vision 2025 och integrera i budgetarbetet är
ett sätt att synliggöra att detta arbete är hela stadens
ansvar och att det ska vara ständigt pågående.
Samverkan internt och externt kan påverka.
SBN kan producera planer som leder till ökat
byggande.

Nämnden har ett förvaltningsövergripande
samordningsansvar för det vräkningsförebyggande
arbetet. Målet är att inga barn ska vräkas utifrån de
konsekvenser det får för barnens trygghet. Även i
familjer där vräkning inte verkställs men där
boendeförhållandena är osäkra så drabbas barn.

Tillstyrker

Sociala omsorgs- Tillnämnden
styrker

Samhällsbyggnadsnämnden
SBN undersöker tillsammans med ungdomsrådet hur man
skulle kunna tillgängliggöra samrådsunderlag för yngre
medborgare. För att införliva barnperspektivet i
samhällsplaneringen utreder SBN hur
barnkonsekvensanalys skulle kunna bli en del av
beslutsprocessen.
Kommentar: Har tagits med som exempel
Viktigast att föräldrar i socialt utsatta situationer får
möjlighet till egen försörjning.
Av vikt att området är prioriterat i staden för att fortsatt
kunna utveckla arbetet och ge mer stöd.
Kommentar: Har lagt till förslag på en ny åtgärd att
föräldrar med försörjningsstöd ska ha rätt till egen
försörjning
Föräldrar i barnfamiljer som lever på försörjningsstöd skall
erbjudas arbete eller sysselsättning. Inledningsvis bör en
kartläggning göras. Uppdraget bör gå till ALN men övriga
nämnder bör bidra.
Kommentar: Har lagt till förslag på en ny åtgärd att
föräldrar med försörjningsstöd ska ha rätt till egen
försörjning
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Stadsdelsnämnden Väster

Tillstyrker

Barnfattigdom är en komplex fråga som inte enbart
handlar om brist på ekonomiska resurser. Barn behöver
modeller för hur ett vanligt vardagsliv ter sig.
Krävs ett omfattande arbete på flera plan för att
komma till rätta med de brister som finns.
Rekommenderar att fokus läggs på att föräldrar som
uppbär försörjningsstöd kommer i egen försörjning

Kommentar: Synpunkten har tagits med under beskrivning
av åtgärden revidering av riktlinjerna inom försörjningsstöd.

- I de familjer som IFO Barn och familj möter, där det är
påtagliga brister i försörjningen, ska samverkan inledas med
Arbetslivsförvaltningen.

-Trångboddhet och brister i skolan för barn med särskilda
behov innebär att barn har stora svårigheter att klara av
grundskolan. Detta kräver åtgärder.
Kommentar Trångboddhet är en planeringsfråga för
kommunen. Ett av skolans mål är att alla elever ska klara av
grundskolan.
- I barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd ska
föräldrarna garanteras en sysselsättning/
arbetsmarknadsåtgärd
Kommentar: Har lagt till förslag på en ny åtgärd att
föräldrar med försörjningsstöd ska ha rätt till egen
försörjning
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Tillstyrker
med
hänsyn
till
komme
ntarer

Tillstyrker

Stadsdelsnämnden Öster

Tekniska
Nämnden

B 1140

Genom att åtgärderna tydligt kopplas till Borås Stads
Vision 2015 och andra styrdokument skapas
förutsättningar för ett sektorsövergripande arbete, där
fler aktörer kan se sin roll och sitt ansvar i att arbeta för
att minska barnfattigdomen.

En nämnd bör utses till att samordna ansvaret för arbetet
mot barnfattigdom med uppgift att följa upp
handlingsplanen och mäta utvecklingen. Planen bör ha
tydliga mottagare av uppdrag så att ord går till handling.
Kommentar Förslaget är att åtgärder för att motverka
barnfattigdom ska läggas in som uppdrag i budget och följas
upp där, alltså inte en separat plan. Uppgiften att samordna
och driva frågan borde ligga centralt i samma uppdrag som
avser att följa upp ”Vi tar ansvar för barn och unga ” i
Borås Stads Vision
Åtgärder måste riktas till hela familjen, i avvaktan på att - Genomföra workshops med de förvaltningar som i första
långsiktiga lösningar ger effekt bör kommunen agera
hand möter barn som lever i barnfattigdom, för att arbeta
kompensatoriskt för barn som lever i familjer med
med den antagna handlingsplanen. Ur dessa samtal kan
ekonomiskt utsatt situation. Den mest framgångsrika
energi och konkreta åtgärder skapas.
åtgärden torde vara att möjliggöra att barnet får det
Kommentar: Att genomföra workshop är ett alternativ
stöd och den hjälp den behöver för att lyckas i sin
som kan användas för dialog mellan förvaltningar,
skolgång.
föreningar och organisationer.
- Viktigt att säkerställa att ett barn aldrig får lov att vräkas.
Kommentar: Har lagt till förslag på en ny åtgärd enligt
detta förslag
- I barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd ska
föräldrarna garanteras en sysselsättning/
arbetsmarknadsåtgärd.
Kommentar: Finns nu med som förslag till ny åtgärd.

Motverka barnfattigdom är en uppgift som hela Borås
Stad måste ta ansvar för.
För barn i familjer som uppbär försörjningsstöd ska
socialtjänsten eftersträva att träffa barnen i enskilt
samtal (eller med vårdnadshavare) för att lyssna in hur
barnet upplever att leva i en familj med ekonomiskt
utsatt situation.
Viktigt att kultur och fritidsutbudet erbjuder avgiftsfria
arrangemang och tillgängliga aktivitetsplatser.
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Tillstyrker

Avstår
Avstår
Avstår

Avstår

Utbildningsnämnden

AB Bostäder
Borås Djurpark
Servicenämnden

Överförmyndarnämnden

SN ser det som ett viktigt och prioriterat område men
då nämndens uppdrag är att vara kommunens
entreprenör för teknisk och administrativ service och
arbetar med beställar-utförar och avstås från yttrande.

Såväl integrering i budget och inledande åtgärder är
relevanta. UBN uttalar sig om det som finns inom
nämndens ansvarsområde. Mer kunskap om
barnkonventionen möjliggör att agerande och
beslutsfattande kan kopplas till den.

- För att nå avgiftsfri skola är det viktigt med en
helhetsbedömning av samtliga kostnader som belastar en
elev under ett läsår.
- En strategi bör utarbetas centralt för implementering av
barnkonsekvensanalys utarbetas centralt.
Kommentar: Synpunkterna har lagts in i beskrivning under
respektive åtgärd.

6

kommunfullmäktiges handlingar | 18-19 november 2015

B 1141

B 1142

Föreningsrådet

Förening/
Organisati
on
Borås
Bandy

Sammanfattning av synpunkter i remissvaret

Borås Bandy är ”jättegärna” delaktiga i arbetet med
denna fråga. De köper in och har låneutrustning. I
vinter har de startat upp ett test där somaliska barn lär
sig åka skridskor och spela lite bandy. De har
tillsammans med SISU arrangerat en föreläsning med
besök av Somaliska bandylandslaget i december.
Styrelsemöte Barnkonventionen behöver lyftas inom föreningslivet
/utskick till och Föreningsrådet kommer att aktualisera det.
barn o
Bra tanke med informationsmaterial om det ska spegla
ungdoms
hela staden. Bättre med ekonomiskt bistånd till
föreningar
aktiviteter än att hänvisa till det som är gratis och
använda begrepp som ”Prova på” ”Veta mer”.
Föreningslivet har oftast låga avgifter
Anser att förslag med riktat föreningsbidrag då
föreningar samarbetar är omöjligt, hur ska det
administreras och vem ska bedöma det? Däremot kan
föreningar uppmuntras att samverka genom goda
exempel.
De tar upp som positivt att föreningarna de sista åren
har kunnat söka till årets mest integrationsfrämjande
förening, som bland annat kan handla om tillgänglighet,
materiallån, låga avgifter

Ledamöter

Beslut

Sammanfattning remissvar föreningar och organisationer

7

-Informationsmaterial om utbud av aktiviteter kan ingå i
digitalsmart då får barn och ungdom tillgång till mängder av
aktiviteter.
- Utmärkt om Borås Stads hjälpte föreningar med
översättning till olika språk.
Kommentar: Synpunkterna har tagits med under åtgärden om
informationsmaterial.
- Skapa möjlighet för föreningar att söka medel för specifika
sociala projekt
Kommentar: Barn och ungdomsföreningar har idag möjlighet
att göra ansökningar till specifika sociala projekt i Samfond 3.

Förslag från förening/organisation med
kommentar från utredare av om och hur det tagits
med i utredningen
-Är gärna med och försöker hitta lösningar på utmaningar.
Föreningen har behov av medel till löner, utrustning,
medlemsavgifter.
Kommentar: Har skrivit in vikten av att ta tillvara
föreningslivets engagemang.
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Styrelse och
bidragsgrupp

Arbetsgrupp
Utsatta barn

Majblomman

Rädda
Barnen Tas

Antal ansökningar ökar och det tenderar att vara till
basala levnadsomkostnader. Flertal är från
ensamstående med barn med försörjningsstöd o bidrag.
Gåvor från Majblomman Borås har räknats som
inkomst och reducerat försörjningsstödet.
Revidering av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd
behövs med hänvisning till föräldrarnas berättelser.
Majblomman ser fram emot samarbete och dialog
mellan föreningar och förvaltningar för att få en ”god
grund för en helhetsbild av behovets ansikte”
Det är genomtänkt att ha ekonomisk rådgivning på
familjecentralerna. Majblomman vill uppmuntra
framtagande av informationsmaterial på olika språk.
Nödvändigt att säkerställa kostnadsfri förskola och
skola
Knyta till Vision 2025 och integreras i budgetarbete är
bra. Det framgår inte i rapporten om arbetet går framåt
eller hur det följs upp. Viktigt att mätbara mål och
konkreta förslag sätts upp och att det följs upp.
Säkerställa kostnadsfri förskola o skola. Efterlevs inte
ex frukt till skolan, mat till utflykt gåvor till lärare
Mycket viktigt att vidareutveckla barnkonsekvensanalysen och det krävs planering, resurser och
utbildning. Mycket viktigt med kunskap om
barnkonventionen. Mycket angeläget med
informationsmaterial på olika språk.
Bör inte koppla ihop idrott och läxhjälp.
Bra med ekonomisk rådgivning på familjecentralerna
Viktig att stärka barnperspektivet i de ekonomiska
riktlinjerna.
RB anser att åtgärden Stöd till barn som lever i utsatta
situationer behöver förtydligas.
- Viktigt att mätbara mål och konkreta förslag sätts upp och
att det följs upp.
Kommentar: Det är tanken med utredningens förslag att
arbetet ska knytas till uppdrag och indikatorer i budget och
därmed följas upp kontinuerligt
- Rädda Barnen för fram tanken med en
Barnkonsekvensanalys av hela Borås Stads budget.
- En utbildningsplan för barnkonventionen borde finnas för
politiker och tjänstemän.
Kommentar: Synpunkterna har tagits med i kommentaren
till respektive åtgärd
- Behövs fritidsgårdar på alla områden och fler flickgrupper.
Kommentar: Vikten av ett bra och tillgängligt utbud av
fritidsverksamhet för ungdomar tas med i beskrivningen av
åtgärd
- Bör finnas minst två timmar/vecka lärarledd läxhjälp för
alla.

- Majblomman påtalar det olämpliga i att bidraget från dem
ingår som inkomst i beräkningsunderlaget och de ser fram
emot en förändring i riktlinjerna. De anser vidare att
försörjningsstöd över riksnormen bör kunna beviljas.
Kommentar: Rutiner och riktlinjer är en beslutsfråga för
Arbetslivsnämnden. Generella beslut om bistånd över
riksnormen är inte möjligt då det är en individuell prövning i
varje enskilt ärende.

8
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Svenska
Kyrkan

Pedagog
samordnare
Förskolechef
diakoner

Barnfattigdom måste relateras till föräldrar
försörjningsförmåga. Svenska Kyrkan lyfter fram och
prioriterar revidering av riktlinjer ekonomiskt bistånd.
Ställer sig helt bakom att säkerställa kostnadsfri
förskola och skola och informationsmaterial på olika
språk.
Svenska Kyrkan ser fram emot en dialogprocess som
kan leda fram till en s.k. överenskommelse mellan
Borås och den ideella sektorn.

Kommentar: I Borås Stads budget 2014 gav
Kommunfullmäktige i uppdrag till alla stadsdelsnämnder att
rutiner för läxhjälp ska finnas.
Vid revidering av riktlinjer inom ekonomiskt bistånd
säkerställa att barns behov och rättigheter tillgodoses.
Barnperspektivet kan stärkas bl a genom att barnet får
komma till tals. Beträffande bidrag till fritid eller kultur står
”kan beviljas” bord stå ” ska ha rätt till”
RB är gärna med i arbetet med revidering.
Kommentar: Vid revideringen av riktlinjerna inom
försörjningsstöd är ett fokus att stärka barnperspektivet,
barnets delaktighet har tagits med i beskrivningen av
åtgärden. Rutiner och riktlinjer för försörjningsstöd är en
beslutsfråga för Arbetslivsnämnden.
- RB anser att ett område saknas och det är att satsa på
förebyggande åtgärder för att säkerställa att inga barn vräks.
Kommentar: Har lagt till förslag på en ny åtgärd enligt detta
förslag
RB anser att åtgärden Stöd till barn som lever i utsatta
situationer behöver förtydligas.
Kommentar: Förslaget handlar i första hand om det
gruppstöd som ges till barn som lever med föräldrar som
missbrukar, har psykisk sjukdom eller liknande.
- Borås Stads hemsida kan ha en fritidsguide där även ideella
organisationers kostnadsfria aktiviteter finns med.
-Viktigt att ökad kunskap om barnkonvention och
barnkonsekvensanalys inte enbart innebär att nya
administrativa rutiner skapas.
-Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd behöver bli mer
framåtsyftande och pedagogiska och inte ha den repressiva
hållning som erfars idag. Det behöver vara mer tid för stöd
och rådgivning. Möjlighet att gå över riksnorm bör användas
9
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i högre utsträckning.
Kommentar: Synpunkterna har tagits med i beskrivning av
respektive åtgärd. Ställningstagande om att gå över riksnorm
är en fråga och bedömning i ett enskilt sammanhang och
generella beslut är inte möjliga
- Intentionen god i utredningen men delvis oklara och
oprecisa förslag, en större tydlighet i åtgärder vore
eftersträvansvärt.
Kommentar: Tanken är att det ska bli större tydlighet genom
att uppdrag och åtgärder kommer med i budgetarbetet.
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Utredning om och kartläggning av hur motverka
barnfattigdom i Borås Stad, genomförd 2014
Uppdrag
I november 2013 fick alla nämnder bolag och råd i Borås Stad i uppdrag av
Kommunstyrelsen (KS) att besvara frågorna ”Vad är viktigt för att
motverka barnfattigdom och vad skulle er nämnd/ert bolag kunna göra?”
Stadsdelsnämnden Väster (SDN Väster) fick därefter i december 2013
uppdrag av KS att ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdomen ska
minska i Borås Stad. Med remissvaren som underlag, i bred samverkan
externt och internt samt med omvärldsbevakning var SDN Västers uppdrag
att ta fram ett förslag på handlingsplan som efter en remissomgång och
beslut i SDN Väster skulle tillställas Kommunstyrelsen för beslut.
Arbetsprocess
I Stadsdelsförvaltningen Väster (SDF Väster) fick Anita Gyllensten
utredningssekreterare samt Kåre Öhrstig verksamhetsutvecklare inom
kommungemensam Individ och familjeomsorg (IFO) i uppdrag att ta fram
ett förslag. Då uppdraget handlade om barn och unga togs tidigt kontakt
med Stadskansliet för att knyta an arbetet till Vision 2025. Sakiba Ekic
ungdomsstrateg på Stadskansliet knöts då till arbetet, dessutom har Louise
Carlsson, mastersstudent från programmet Mänskliga rättigheter deltagit i
utredningsarbetet.
Arbetet för att motverka barnfattigdom är sektorsövergripande och en
komplex fråga, där flera nämnder har och kan ha ansvar i frågan. Det är
påtagligt hur starkt denna fråga är kopplad till andra styrdokument, uppdrag
och pågående arbete. Det var därför betydelsefullt att skapa en struktur för
hur arbetet mot barnfattigdom kan integreras och länkas ihop med visionen,
styrdokument, beslut, budget och andra pågående arbeten inom området.
Arbetet inleddes med en genomgång och analys av remissvaren som
inkommit till Kommunstyrelsen. Remissvaren innehöll i huvudsak
beskrivning av vad som görs och med inriktning på god utveckling utifrån
olika styrdokument och uppdrag. I utredningens förslag har hänsyn tagits till
nämnderna och bolagens remissvar till KS.
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Därefter gjordes en kartläggning av vad som fanns inom ämnesområdet
inom Borås Stad i aktuella styrdokument och uppdrag och det visade sig
finnas många beröringspunkter.
Det har skrivits, forskats och diskuterats mycket om barnfattigdom de
senaste åren- det finns således mycket information att hämta. I arbetet har
det därför tagits del av material från myndigheter, organisationer, forskning
samt exempel från andra kommuner.
Det var viktigt att gå vidare till föreningar och andra organisationer. För att
kartlägga föreningslivets syn på barnfattigdom, deras arbete med frågan och
deras förslag till utveckling av det arbetet, bjöds ideella organisationer i
Borås in till dialog den 27 maj, 2014. Rubriken var Hur ska vi minska
barnfattigdomen i Borås. Se sammanställning av dialogen i avsnittet Ideella
organisationer.
Denna utredning om barnfattigdom, inleds med en allmän diskussion om
barnfattigdom ur olika perspektiv och därefter beskrivs det material som
samlats in. I den sista delen finns diskussion, slutsatser och kommentarer
kring vad kommunen kan och bör göra.
Utredningen gör inte anspråk på att kunna ge en heltäckande bild av allt
material och allt som sker i frågan i Sverige. Däremot så är syftet att den ska
ge kunskap, tillräcklig bakgrund och motivering till vikten av att arbeta mot
barnfattigdom i Borås Stad och att utveckla arbetet i samverkan med ideella
organisationer. Dessutom ska sammanställningen ge tips om var man kan
söka ytterligare information.
Begreppet barnfattigdom beskriver inte problemet på rätt sätt, eftersom det
inte handlar om det enskilda barnet utan om barn som lever i ekonomiskt
utsatta hushåll. I rapporten har dock valet gjorts att använda begreppet
barnfattigdom då det är ett vedertaget begrepp, och det betyder här barn
som lever i ekonomiskt utsatta hushåll.

B 1147

kommunfullmäktiges handlingar | 18-19 november 2015
vecklare IFO/BoF

Varför är det viktigt att lyfta frågan om barn i ekonomiskt
utsatt hushåll?
Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till social trygghet, en skälig
levnadsstandard, lek, vila och fritid. Alla barn har samma rättigheter och lika
värde och ingen får diskrimineras.
Barn som växer upp i ekonomiskt utsatta hushåll får inte samma möjligheter
och villkor som andra. De hamnar oftare utanför sociala sammanhang och
kan tvingas avstå från fritidsintressen och aktiviteter. Det leder även till att
barn kan känna skam och utanförskap. De vill inte berätta för kompisar
och/eller lärare att de inte har råd och de vill inte ta hem kamrater till en
trång bostad.
”Att leva under villkor som skiljer sig drastiskt från majoritetssamhället
bidrar till att forma ett barns förväntningar på framtiden och dess
uppfattning om sin egen tillhörighet till samhället.” 1
Allt detta påverkar självkänslan och hur de agerar och presterar när det
gäller skola och fritid.
Hur vardagen ser ut för varje barn går naturligtvis inte att veta. Orsaker och
förhållanden skiljer sig åt och konsekvenserna blir olika. I Rädda Barnens
skrift På Marginalen från 2013, får man ta del av hur några barn och unga
som lever i familjer som har det dåligt ställt, upplever och hanterar sin
vardag. I den skriften har barnen bland annat beskrivit situationer då det blir
extra tydligt att man har ont om pengar. Här är några exempel av vad de tar
upp.
Runt jul och nyår och när folk fyller år.
När man inte har en vinterjacka
När vi alltid är hemma på loven
När man inte kan följa med på bio
När familjen har ett tomt kylskåp
I Sverige har väl de flesta gott ställt? Alla borde väl ha råd med en tia till
mellanmål, en bussbiljett eller 100 kr till skolavslutningen? Det stämmer att

1

Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2013 sid17
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de flesta har det gott ställt men tyvärr så ser det annorlunda ut för barn i de
familjer som lever på marginalen.2
I Borås var det 2 537 barn (12,1%) som 2011 levde i ekonomiskt utsatta
hushåll. För att leva upp till Barnkonventionen men även Borås Stads vision
2025 är det viktigt att Borås Stad på ett målmedvetet och strategiskt sätt
arbetar för att minska barnfattigdomen i Borås.
Borås Stads Vision 2025
I Borås Stads Vision 2025 finns sju strategiska målområden varav ett är ”Vi
tar gemensamt ansvar för barn och unga.” Om fler tar ansvar för barns och
ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för fler barn och unga
att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. I visionen
lyfts barn och unga fram som en av de viktigaste strategiska frågorna för
Borås Stad. En av målområdets största utmaningar är att arbetet bedrivs av
många aktörer och att frågorna ibland saknar mottagare. Detta leder till att
barn- och ungdomsfrågor kan hamna mellan stolarna. I Borås finns ett
målmedvetet och långsiktigt arbete för att skapa bra förutsättningar för barn
och unga.
Arbetet mot barnfattigdom ligger i linje med Borås Stads vision. I stadens
styrdokument, budget och i pågående arbete finns uppdrag som innebär
arbete mot barnfattigdom. Det behövs långsiktiga åtgärder för att på sikt
minska antalet barn i ekonomiskt utsatta hushåll men det behövs även
kompletterande, direkta insatser som gör skillnad i barns vardag. Det är inte
bara Borås Stads arbete som är viktigt utan även ideella organisationers
insatser är betydelsefulla och Borås Stads samarbete med dem behöver
stödjas och utvecklas.
Barnfattigdom
Barnfattigdom kan inte ses enskilt som en individuell fråga utan måste ses i
ett sammanhang. Fattiga barn lever i familjer som är fattiga. Det är svårt att
minska barnfattigdom utan att även se till de vuxna i hushållet, eftersom
barn inte själva ansvarar för sin försörjning. Med barnfattigdom menas i den
här rapporten barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll.
2

På Marginalen, Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken, 2013
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Barn till arbetslösa, ensamstående och till invandrare har mycket högre
fattigdomstal än andra barn. Föräldrars arbetslöshet är en viktig orsak till
ekonomisk fattigdom. Att skapa sysselsättning som leder till att människor
kan försörja sig själva är en väsentlig del i att minska barnfattigdom. Det
behöver finnas stödjande miljöer och levnadsvillkor och arbetet behöver ha
en inriktning på att arbeta långsiktigt och i samverkan.
Ansvaret för att minska barnfattigdom ligger på såväl stat som landsting och
kommun. Den nationella politiken sätter de välfärdspolitiska ramarna i form
av socialförsäkringar och ekonomisk familjepolitik i form av exempelvis
barnbidrag, bostadsbidrag och föräldrapenning. På nationell nivå finns även
de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Kommunerna har ett tydligt ansvar
för samhällsområden som direkt berör barnfamiljernas vardagsvillkor som
förskola, skola, fritids- och kulturverksamheter, och även till viss del
föräldrars möjligheter till försörjning.3
Kommunens ansvar
För kommunen innebär det insatser på olika nivåer. Alla barn och unga ska
ha en bra barndom och en trygg utvecklande skolgång. Genom tidiga
insatser för att förebygga- såväl fysisk som social och psykisk ohälsa- kan
fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. Skolan
behöver ha en hög kvalitet och kunna ge alla elever det stöd de behöver för
att lyckas i och få godkända betyg. Kommunen ska ha en högkvalitativ
förskola, skapa meningsfull fritid för barn och unga genom främjande och
förebyggande arbete samt ha ett särskilt ansvar för att kompensera barns
ojämlika uppväxtvillkor. Det handlar även om ett generellt arbete mot
arbetslöshet, att skapa sysselsättning, att ta fram praktikplatser och att
anordna feriearbeten. Kommunen ska ha verksamheter som är bra för alla,
men det ska finnas ett skyddsnät som vid behov kan ge riktade insatser till
utsatta. Det är viktigt att dessa insatser kommer med och integreras i den
strategiska planeringen.

3

Barnfattigdom i Sverige, Årsrapport 2013, Rädda Barnen.
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Omvärld
Det finns mycket material avseende barnfattigdom. En Googlesökning på
svenska sidor ger t.ex. 171 000 träffar. Vid beredningen av ärendet har
information hämtats från ett antal myndigheter, organisationer, forskning
och kommuner. Här nedan följer kortare en beskrivning av vilket material
som i huvudsak tagits del av i arbetet och som bedömts ge en tillräckligt bra
bild av problematiken kring barnfattigdom.
Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är en
internationell överenskommelse som gäller inom de stater som undertecknat
den. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar. Sverige har ratificerat
barnkonventionen men den gäller inte direkt som lag. Sverige har valt att
anpassa den svenska lagstiftningen så att den stämmer med
barnkonventionens regler. FN:s barnrättskommitté i Genève övervakar och
granskar att alla konventionsstater aktivt arbetar med förändringar för att
leva upp till barnkonventionen.
Kommunerna är en av de viktigaste aktörerna när det gäller förverkligandet
av barns rättigheter.
Målområdet gemensamt ansvar för barn och unga i Borås Stads vision
Borås 2025 relaterar till artiklarna i barnkonventionen. Även andra
styrdokument som ungdomspolitiskt program och skolans styrdokument
tydliggör ansvaret för förverkligandet av barns rättigheter.
Här nedan följer fyra grundläggande principer ur konventionen.
Artikel 2 Alla barn är lika mycket värda. Ingen får diskrimineras
Artikel 3. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet
Artikel 6. Alla barn har rätt till liv och utveckling. För att utvecklas behöver
barn trygghet och möjlighet att komma till lek.
Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta
och återkoppla till barnet.
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett
övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten är en
sammanslagning av f.d.Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och
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de delar av Socialstyrelsen som ansvarar för miljöhälsa och folkhälsorapportering. De tillhandahåller bl a statistik med faktablad för alla
kommuner.
Rädda Barnen
Rädda Barnen arbetar på många olika plan för att barn som lever i
fattigdom ska få det bättre. En stor del av arbetet handlar om att diskutera
och påverka beslutsfattare på lokal och nationell nivå för att få till
förändringar. En återkommande aktivitet är rapporten Barnfattigdomen i
Sverige, där den senaste är Årsrapport 2013. Den och ett antal andra
rapporter om barnfattigdom finns att ta del av på deras hemsida. Det är ett
omfattande, gediget och informativt material. En av rapporterna som
publicerats 2014 är Ung Röst. Det är nästan 25 000 barn från 75 kommuner
som har svarat på frågor om sina rättigheter. Rapporten visar att i Sverige
får inte alla barn sina rättigheter tillgodosedda.
Rädda Barnen har sammanställt krav som de ställer på stat, kommun och
landsting.
De krav de ställer på kommunen är:
- Ta fram en kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom
som säkerställer att inga barn diskrimineras utifrån ekonomisk
status.
- Barnperspektiv i försörjningsstödet. Säkerställ att barnen kommer
till tals, att kunna gå över riksnorm vid behov, att kostnader för
glasögon, fritidsaktiviteter, dator och internetuppkoppling ingår.
- Säkerställ en helt kostnadsfri skola, med ett förbud mot uttag av
avgifter.
- Minst två timmars lärarledd läxhjälp i veckan för alla elever.
- Inför avgiftsfria fritidsaktiviteter samt säkerställ att informationen
om dessa når ut till alla barn och ungdomar i kommunen
- Säkerställ meningsfulla och kostnadsfria aktiviteter för barn och
ungdomar under skolloven
- Satsa på förebyggande åtgärder för att säkerställa att inga barn vräks
- Förskola på obekväm arbetstid
- Gör barnkonsekvensanalyser inför varje beslut
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Rädda Barnen i Borås kartlade 2013 kommunens åtgärder mot
barnfattigdom gentemot de krav de ställer. Sammanställningen av
kartläggningen är en del av underlaget till denna rapport.
Majblommans Riksförbund
Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation. Majblommans
årliga kommunundersökning presenterar viktiga insatser för att ge alla barn
goda livschanser. De konstaterar att det krävs förändringar på både kort och
lång sikt. I det längre perspektivet behövs arbetsmarknadspolitiska och
socialpolitiska lösningar som förbättrar för stora grupper av människor.
Men det behövs också satsningar direkt, barn kan inte vänta på att de
långsiktiga lösningarna ska komma till stånd.
Majblommans riksförbund utser årets bästa barnkommun. Då undersöker
de främst fyra områden som de identifierat som särskilt viktiga genom alla
de bidragsansökningar som kommer till dem. Det är: - om kommunen
arbetar med planer och kunskap om barnfattigdom – om skolorna tar ut
avgifter i sin verksamhet – hur socialtjänsten hanterar olika frågor runt barn
i sina bidragssökande familjer samt- hur kommunens omsorg om barn ser
ut på fritid och skollov. De ställer också frågor om tillgången på datorer i
skolan och genom socialtjänsten.
De har skrivet ett flertal rapporter inom ämnet, som finns att hämta på
deras hemsida exempelvis ”Det som är bra för barnen är bra för
kommunen” 2013-06-11.
Nordens Välfärdscenter- en institution under Nordiska ministerrådet.
Nordens Välfärdscenter arbetar för att belysa olika aspekter och stimulera
utvecklingen av den nordiska välfärdsmodellen. Arbetet syftar till att främja
inkludering av utsatta grupper, likabehandling, social solidaritet samt
tillgänglighet och kvalité i fråga om samhällets tjänster. I december 2013
utgav de temahäftet Fokus på Barnfattigdom. I det tar de upp barnfattigdom i
de nordiska länderna. De slår fast att insatser mot barnfattigdom kräver
kontinuerlig diskussion av hur politik och åtgärder kan utformas så att de i
största möjliga grad tar hänsyn till barns situation.
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Regeringens skrivelse
- 2013/14:91Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i
Sverige
- Regeringsbeslut från 20 februari 2014 där Länsstyrelserna i Skåne och
Västerbotten fått i uppdrag att göra en försöksverksamhet i arbetet med att
stötta kommuner med att ta fram handlingsplaner mot ekonomisk utsatthet
bland barn.
Socialstyrelsen
Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 – 2010
Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013.

Statistiska centralbyrån
Ökade skillnader i barnfamiljers inkomststandard, nyhetsartikel 2014-01-28
angående barnfamiljers inkomststandard. Den genomsnittliga barnfamiljen
har fått högre inkomststandard under 2000-talet, och andelen barn i familjer
med låg inkomststandard har sedan 1997 minskat från 18 till 8 procent.
Samtidigt har skillnaderna mellan barnfamiljer i olika grupper ökat.
Utvecklingen har varit att barn i familjer med låg inkomststandard i större
utsträckning består av barn med ensamstående eller utrikes födda föräldrar.
Sveriges Kommuner och Landsting
SKL arbetar aktivt för att stödja medlemmarna i arbetet med att stärka
barnets rättigheter. Arbetet bedrivs genom intressebevakning,
omvärldsbevakning, metodstöd och kunskapsutveckling. Dessutom bidrar
SKL till erfarenhetsutbyte mellan dem som arbetar med frågan lokalt och
regionalt. Det finns mycket material bl a kan nämnas ”Stödstrukturer för
arbetet med barnets rättigheter” och ”Gör barn starkare, vägledning”
I SKL:s rapport ”Gör jämlikt – gör skillnad” beskrivs att det genomsnittliga
hälsoläget i Sverige blivit allt bättre. Trots den positiva utvecklingen står
Sverige inför utmaningen att hälsoskillnader ökar mellan olika grupper i
samhället avseende kön, socioekonomiska faktorer, etnisk tillhörighet etc.
Rapporten ”Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa”
presenterar rekommendationer och åtgärder som bidrar till att stärka den
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sociala hållbarheten och minska skillnader i hälsa. En av
rekommendationerna är en bra start i livet för alla barn och ungdomar och
ett skolsystem som ser till att barn och unga går ut grund- och
gymnasieskola med fullständiga betyg.
Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt med att genomföra barnets
rättigheter i organisationen, med fokus på kunskapsutveckling om
rättigheter och koppling mellan teori och praktik. Utvecklingsenheten för
barns hälsa och rättigheter erbjuder utbildningar i FN:s konvention om
barns rättigheter. I september 2013 antog Västra Götalandsregionen
dokumentet ”Samling för social hållbarhet - Åtgärder för jämlik hälsa i
Västra Götaland ”. En av de utmaningar som identifierats är att skapa
förutsättningar för trygga och goda uppväxtvillkor.

Kommuner

Forshaga
Forshaga kommun blev 2013 utsedd till årets bästa barnkommun av
Majblommans Riksförbund. De antog 2012 en handlingsplan för minskad
barnfattigdom med insatser av såväl långsiktig som mer direkt karaktär. Den
kommer att följas upp genom kommunens målstyrningssystem. Majoriteten
av åtgärderna handlar om att mildra effekterna av barnfattigdom, ex. att i
princip ha avgiftsförbud inom förskola och skola, att ha stor tillgång till
kostnadsfria kultur- och fritidsaktiviteter, samt att se till att barn äter sig
mätta i skolan. De satsar särskilt på maten i skolan måndagar och fredagar.
Göteborgs Stad Lundby
I Lundby genomfördes 2011 en workshop för att öka kunskapen om
barnfattigdom i Lundby. Syftet var även att kartlägga vad som görs och vad
som mer skulle kunna göras för att minska barnfattigdom. De gjorde inte
någon handlingsplan. Strategin blev att arbeta vidare genom ett projekt
finansierat av EU. De genomför nu en förstudie för ett fattigdomsprojekt
som omfattar hela Hisingen.
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Lerum
I Lundbys rapport lyfte man bland annat fram Lerums kommun. De har
inte någon handlingsplan men däremot vägledande avsnitt inom
ekonomiskt bistånd. Där har de riktade insatser till barnfamiljer som avser
spädbarnsutrustning, barns tillgångar, bistånd till skolfoto, bistånd till
ungdomar som tar studenten, extra försörjningsstöd till jul, extra
försörjningsstöd till sommaraktivitet, födelsedagspeng och fritidsaktivitet
för barn med långvarigt försörjningsstöd.
Malmö
Malmös ambition är att vara en hållbar stad ekonomiskt, ekologiskt och
socialt. En utveckling med ökade sociala skillnader går rakt emot
ambitionen om en hållbar stadsutveckling ur alla perspektiv.
Malmökommissionens arbete påbörjades 2010 och har varit politiskt
oberoende. Den ålades i direktiv från Kommunstyrelsen att särskilt
prioritera tre områden: barn och ungas uppväxtvillkor, demokrati och
inflytande samt sociala och ekonomiska förutsättningar. Kommissionen för
ett socialt hållbart Malmö har efter ett mycket omfattande arbete i februari
2014 lämnat sin slutrapport. Under kommissionens arbete har 32
vetenskapligt underbyggda rapporter tagits fram. De finns på Malmö Stads
hemsida.
De lyfter behovet av att det på nationell nivå ska finnas
arbetsmarknadspolitiska och fördelningspolitiska insatser i tillräcklig
omfattning. Fattigdomsbekämpning är i huvudsak en statlig angelägenhet,
men lokalt kan man mildra effekten av fattigdom. Kommunen genomför
kompensatoriska åtgärder på bred front genom en inkluderande kommunal
verksamhet. Kommunen skapar åtgärder som erbjuds alla, men anpassas
både i omfattning och i utformning till de med störst behov.
I Malmökommissionens slutrapport finns två övergripande
rekommendationer: 1 att etablera en social investeringspolitik som kan
utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och göra samhällssystemen mer jämlika
samt 2 att förändra processerna genom att skapa kunskapsallianser och
demokratisk styrning. Ett exempel på mål/förslag är: Med målsättningen att
halvera barnfattigdomen fram till år 2020 för att på sikt eliminera den
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rekommenderas ta fram och implementera en handlingsplan för att minska
barnfattigdom, inrätta ett kommunalt familjestöd, öka tillgången på datorer
och internet i hemmet hos barnfamiljer i Malmö, höj det kommunala
försörjningsstödet och inför tillägg för barns fritids- och kulturaktiviteter
för barnhushåll med långvarigt försörjningsstöd samt ge alla barn i Malmö
tillgång till gratis kollektivtrafik inom staden. I Malmö Stad planerar man
2014 att inleda arbete med de förslag som tagits upp i
Malmökommissionens rapport.
Malmökommissionens lokala handlingsstrategi mot barnfattigdom 4
Rapporten, Lokala handlingsstrategier mot barnfattigdom, togs fram av två
forskare under Malmökommissionens arbete.5 Där finns ett avsnitt som
diskuterar kommunens roll i arbetet mot barnfattigdom, de vill
uppmärksamma faktorer som är möjliga att påverka på kommunal nivå.
Nedanstående avsnitt är utdrag av och ett sammandrag av ett kapitel i
rapporten, sid 33- 35
Barn- och familjepolitiken hänger tätt samman och det politiska ansvaret
faller både på den kommunala och statliga nivån. De
socialförsäkringssystem som ska utgöra skydd mot fattigdom vid
inkomstbortfall som arbetslöshet, sjukdom, föräldraledighet m.m. är statligt
styrda, dock påverkas kommunen starkt av förändringar och åtstramningar i
dessa.
I rapporten tar man upp att trots att kommunerna har den största delen av
det socialpolitiska ansvaret för barn har de bristande möjligheter att påverka
aktuella politikområden. Att kommunerna inte kan påverka dessa
yttre villkor, innebär dock inte att kommunerna inte kan påverka och
bekämpa barnfattigdom. Skolan är kanske det främsta exemplet på en
kommunalt styrd organisation som är av avgörande betydelse för barns
dagliga välfärd. Likaså har kommunernas konkreta eller förebyggande arbete
avsevärd betydelse för utsatta barns vardagliga och långsiktiga
4

Lokala handlingsstrategier mot barnfattigdom
Anna Angelin Doktor i socialt arbete, Lunds universitet samt Tapio Salonen Professor i
socialt arbete, Malmö högskola
5
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levnadsvillkor. Barn från resurssvaga familjer kan delvis kompenseras
genom en väl utbyggd kommunal välfärd. Kommunernas arbete har behov
av att strategiskt samordnas då de spänner över ett brett spektrum av
politikerområden.
En kommun kan förhålla sig till insatser mot barnfattigdom på ett flertal
olika sätt. De rent lagstadgade åtagandena som t.ex ansvar för
försörjningsstöd och skolor är givna, men i hur stor utsträckning de
fokuserar och agerar i relation till förbättringar riktat mot ekonomiskt
utsatta barn kan variera. Kommunala satsningar kan även vara långsiktiga
investeringsstrategier för att ex minska arbetslöshet och öka
anställningsbarhet hos personer med försörjningsstöd. Kommunens insatser
kan vara kollektiva (till alla barn) eller selektiva endast riktat mot de med ett
specifikt behov. De kan även vara insatser som utgår vid ett uppenbart akut
hjälpbehov eller vara mer långsiktigt förebyggande riktat med de som
riskerar eller befinner sig i fattigdom.
Insatserna kan vara främst proaktivt inriktade, för att förebygga inträde i
fattigdom eller gynna utflöde. En annan mer reaktiv strategi kan vara att inte
angripa själva orsakerna utan agera mer kompensatoriskt genom
skadereducering, t.ex sponsrade fritidsaktiviteter. Detta är en förenklad
kategorisering av barnfattigdomsreducerande handlingsmöjligheter för
kommuner. I realiteten agerar kommuner såväl strukturellt som
individinriktat likaså implementeras både akut och långsiktigt arbete.
Forskarna konstaterar att det finns ett mycket begränsat vetenskapligt
underlag för att dra slutsatser om vilka insatser som bäst kan reducera
barnfattigdom i Sverige, med reservationen att det skulle kunna finnas
svensk forskning som de inte kunnat finna.
Rapporten visar att barns och deras familjers ekonomiska utsatthet är ett
komplext och sammansatt fenomen. Bakomliggande orsaker,
uttrycksformer och konsekvenser är inte entydiga. Barns ekonomiska
utsatthet i uppväxtåren måste relateras till föräldrars försörjningsförmåga
och då oftast till deras arbetslivsanknytning och hälsotillstånd. Det som
förvårar åtgärdsperspektivet i ett kommunalt perspektiv är också vetskapen
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om att barnfattigdomen är ett brett fenomen som påverkas av såväl
internationella, nationella, regionala och lokala förhållanden.
Sammantaget innebär det att nyckeln till barns trygga uppväxtvillkor ligger i
föräldrarnas situation. Det är genom att bekämpa föräldrars arbetslöshet,
hälsoproblem, bristande försäkringsskydd och delaktighet i samhället som
långsiktigt hållbara förutsättningar för de utsatta barnen skapas.
Örebro
Örebro antog 2013 en handlingsplan mot barn i ekonomiskt utsatta hushåll.
Handlingsplanen föreslår insatser som kan leda till en halvering av andelen
barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll till år 2020. Handlingsplanen
vänder sig till, och ska användas som vägledning för, samtliga
programområden och driftsnämnder i Örebro kommun och är till för att
tydliggöra de områden som är prioriterade för att minska andelen barn i
ekonomiskt utsatta hushåll i Örebro kommun. Varje område ska aktivt
arbeta med frågan på det sätt som är relevant inom respektive verksamhet.
Det innebär samverkan mellan olika kommunala verksamheter kombinerat
med direkta kommunala stödåtgärder för att påverka familjers ekonomiska
situation. Handlingsplanen ligger i linje med arbetet med en hållbar
utveckling och vilar på tre ben: ett aktivt arbete för fler jobb, tydligt fokus
på att förbättra möjligheterna till en aktiv och utvecklande fritid för barn
och unga samt att utarbeta en handlingsplan som ska vila på forskning och
beprövad erfarenhet.
Borås Stads nuvarande arbete inom ämnesområdet
Nedan följer en genomgång av styrdokument, planer tidigare beslut mm.
beskrivningarna är med citat och i vissa fall kommentarer.
Borås Stads vision 2025, strategi.
Visionen arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och
ekonomiska dimensionerna samverkar. I visionen finns sju strategiska
målområden. Det andra målområdet är: ”Vi tar gemensamt ansvar för
barn och unga” Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och
lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till
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engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.” Att minska
barnfattigdom inryms i den strategin.
Arbetet med visionen och strategiska målområden som grund för styrning
och uppföljning ger en styrka i ett sektorsövergripande arbete med barn och
unga. Möjligheter för samverkan över förvaltningsgränser öppnas upp
ytterligare och nya samarbeten uppstår.
Barnkonsekvensanalyser
Kommunfullmäktige i Borås beslutade 2011-08-18 att när beslut tas i
Kommunfullmäktige, nämnder, bolag och förvaltningar skall det göras
barnkonsekvensanalyser enligt barnombudsmannens modell för
barnkonsekvensanalyser.
Barnkonsekvensanalyser är ett sätt att säkerställa att barns och ungas rätt
har beaktats vid beslut. Barnkonsekvensanalyserna är till för att:
- fungera som ett tankestöd och arbetsmaterial i varje förvaltning
- ett sätt att införliva barns och ungdomars perspektiv i samtliga
verksamheter- nå bättre beslut
- analys- och uppföljningsverktyg inför beslutsfattande
Arbetet med användningen av barnkonsekvensanalyser påbörjades 2012.
Sociala investeringsfonder
Borås Stad har satt av medel till en social investeringsfond. Primär målgrupp
är barn och unga med bakgrund i Vision 2025 ”Vi tar gemensamt ansvar för
barn och unga.” Sociala investeringar ska syfta till att motverka långsiktigt
ekonomiska och mänskliga negativa händelseförlopp genom att tidigt
identifiera riskgrupper och påbörja ett förebyggande arbete i god tid. En av
samhällets viktiga uppgifter är att ge varje barn som föds goda
förutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor
som krävs för att leva ett gott liv. Rätt form av tidiga insatser och
synkroniserade insatser från samhället kan i många fall förhindra framtida
psykisk ohälsa. Den förväntade effekten är att flytta resurser från
anpassning till främjande, flytta resurser från mänskligt lidande till
framtidstro och självständighet samt att flytta resurser från passivitet till
deltagande i samhällslivet.
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Bildningsstaden Borås, strategi.
Lust att lära, möjlighet att utvecklas-Alla barn och elever ska ha möjlighet
att lyckas, oavsett bakgrund. Alla har rätt till goda kunskaper och en god
utbildning. Utvecklingsområden i strategin är bl. a, ”barn med behov av
särskilt stöd” och ”barn med utländsk bakgrund.”
Bostadsbyggnadsprogram
Ny bostadsbebyggelse ska vara långsiktigt hållbart ekonomiskt, ekologiskt
och bostadssocialt.
Ekonomiskt bistånd, riktlinje
-Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda
på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i
övrigt enligt 4 kap 1 § SoL. Barnets bästa ska särskilt beaktas vid åtgärder
som rör barn. 1 kap 2§ SoL Försörjningsstödet är till stor del schabloniserat
men biståndsbehovet ska prövas individuellt.
- För ungdomar som ingår i familjens norm och har lön för sommarjobb
ska lönen inte medräknas. Ungdomen har möjlighet att begära jämkning hos
skattemyndigheten.
- Utifrån ett barnperspektiv ska hänsyn tas till barnets förankring i närmiljön
och eventuell risk för problem eller anpassningssvårigheter vid bostadsbyte.
Vid risk för vräkning ska vid bedömningen särskild hänsyn tas till om det
finns barn i hushållet.
- I försörjningsstödet ingår belopp för lek och fritid. Vid särskilt behov kan
i syfte att stimulera sociala kontakter och kulturella aktiviteter ytterligare
bidrag beviljas till kostnader för deltagande i organiserad fritidsaktivitet.
- Efter särskild prövning kan vid behov ekonomiskt bistånd för lek- och
fritidsresor beviljas. Ekonomiskt bistånd kan beviljas för resor som gäller
regelbunden aktivitet som ingår i arbetsplan.
-Lek och fritid ingår i försörjningsstödet. Vid särskilda behov kan bidrag till
inköp av dyrare sport- och lekutrustning beviljas för barn och ungdom i
familjer som mer varaktigt tvingas leva på försörjningsstöd. Exempel på
sådan utrustning är cykel, inklusive hjälm, och skidor.
- Den 1 juli 2014 infördes en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen (2001:453)
SoL, om fritidspeng för barn, 4 a kap Ersättning för barns kostnader och
fritidsaktiviteter. Den innebär att hushåll med barn i årskurs 4-9 som
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mottagit försörjningsstöd under en längre tid ska ha rätt till ersättning från
socialnämnden för kostnader för barnens deltagande i fritidsaktiviteter.6
Riktlinjerna inom ekonomiskt bistånd gäller t.o.m. 2015 och kommer att
vara föremål för revidering. För att utveckla arbetet med barnperspektiv bl a
i bedömningar och handläggning har man inom enheten för ekonomiskt
bistånd tillsatt en särskild arbetsgrupp. De kommer att bidra till arbetet med
revidering av riktlinjerna.
Elevhälsoplanen
Det är skolans uppdrag att utifrån varje elevs förutsättningar ge de redskap
som eleven behöver för att nå de nationella kunskapsmålen. En god
pedagogisk verksamhet främjar hälsa och förebygger problem. Ett syfte
med elevhälsa är att ge alla elever möjlighet att nå de nationella
kunskapskraven och målen.
Föräldrastöd , program
Borås Stad ska genom att skapa goda uppväxtvillkor för barn verka för att
barn och unga mår bra. Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns
liv och påverkar förutsättningarna för barnets fysiska och psykiska hälsa.
Föräldrastöd som bidrar till att utveckla ett gott samspel mellan barn och
föräldrar gynnar en positiv utveckling hos barn. Därför ska alla föräldrar
erbjudas stöd, som ett led i att skapa goda uppväxtvillkor för barn. Detta
program handlar om generellt föräldrastöd.
Program för integrerat samhälle
Programmet är föremål för revidering och är nu ute på remiss. Syftet med
detta program är att Borås Stad vill konkretisera den politiska
viljeinriktningen för att motverka främlingsfientlighet och förbättra
integrationen. Människor ska kunna vara delaktiga i det samhälle de lever i,
utan att ge avkall på sin identitet. Ett demokratiskt samhälle som värnar
mänskliga rättigheter och människors lika värde tillåter alla att leva sitt eget
liv, så länge svenska lagar och regler följs.

6

Socialstyrelsens Meddelandeblad nr3/2014
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Kulturprogram
Barns och ungas rätt till kultur innebär både att få uppleva kultur av hög
kvalitet och ha goda möjligheter för att utveckla sitt eget skapande.
Skolan ska i samverkan med kulturverksamheterna ansvara för att varje elev
efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många
uttrycksformer så som språk, bild, musik, drama och dans, samt ha
utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
Ungdomspolitiskt program med handlingsplan
Det ungdomspolitiska programmet ger en samlad bild av kommunens
viljeriktningar och ambitioner när det gäller ungdomspolitiken och bygger
på ungas egna uppfattningar. Ett sektorsövergripande program med tidsatta
åtgärder ska underlätta Borås strävan om att ta ett gemensamt ansvar för
unga. Programmet ger Borås Stads viljeinriktning för barn och unga inom
utbildning, försörjning, hälsa och trygghet, kultur och fritid samt delaktighet
och inflytande. Alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg
uppväxt samt goda och jämlika möjligheter att utvecklas fysiskt, socialt och
intellektuellt.
Det ungdomspolitiska arbetet i kommunen bygger på ungas egna
uppfattningar och nationella utgångspunkter. Syftet med ett
ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsättningar för en
kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig kommunal
ungdomspolitik.
Uppföljning av kvalitet
Borås Stad arbetar med ett antal modeller för att följa upp kvalitet och
verksamhet när det gäller barn- och ungdomsfrågor. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen (FoF) har sedan tretton är tillbaka gjort en
sammanställning av folkhälsan i kommunen. FoF har i samverkan med en
kommunövergripande arbetsgrupp tagit fram en åtgärdsplan 2014, utifrån
resultaten i Välfärdsbokslut 2012. Åtgärdsplanen har fokuserat på fem
områden: arbete (praktik eller studier för ungdomar) demokratifrågor
ungdomar, psykosomatisk hälsa, föreningsanknytning allmänt och med
genusperspektiv. I förslaget redogörs för omfattning, hälsomässiga
konsekvenser, pågående verksamheter och förslag på ytterligare åtgärder.
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Borås Stad arbetar också med Lupp- Lokal Uppföljning av
ungdomspolitiken, är en enkät för att kommunen på ett enkelt sätt ska
kunna ta reda på hur ungas situation ser ut. Enkäten innehåller frågor till
unga om arbete, skola, hälsa, framtidsdrömmar, inflytande och demokrati.
Resultaten har använts som underlag till Borås Stads ungdomspolitiska
program.
Utöver dessa arbetar man även med brukarundersökningar, exempelvis
skolklimatsundersökningen. Det finns därmed ett omfattande
kunskapsunderlag kring barns och ungas livsvillkor i Borås.
Ekonomisk rådgivning
Konsument Borås svarar bland annat för ekonomisk rådgivning.
Målsättningen är att prioritera förebyggande arbete. Barn och ungdom är
den främsta målgruppen för den utåtriktade verksamheten.
Urban 15
Hässleholmen är en av 15 stadsdelar i Sverige, som har fått statliga medel
för att bedriva projekt med fokus på den egna stadsdelen. Syftet är att
minska arbetslösheten och samtidigt minska försörjningsstödet. Inom
projektet knyts utbildningsinsatser till arbete, ett exempel är ett samarbete
med AB Bostäder. Där läser personer till fastighetsskötare samtidigt som de
har arbete hos AB Bostäder. Arbetet finansieras genom omvandling av
bidrag. Det innebär att individerna stärks och ges förutsättningar att komma
ur bidragsberoende. Inom Urban 15 ingår också arbete med att öka
gymnasiebehörighet.

Budget 2014

Uppdrag i budget 2014 inom de strategiska målområdena i visionen, som
bedöms ha koppling till arbete mot barnfattigdom
Människor möts i Borås
- Fritids- och folkhälsonämnden, ska genomföra en inventering av
samtliga platser för spontan aktivitet i hela Borås
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Arbetslivsnämnden ska pröva modellen med fadderfamiljer för
invandrare, som är en hjälp att möta och förstå det svenska
samhället.
- Arbetslivsnämnden är övergripande ansvarig för kommunens
integrationsarbete och fungerar som ett kunskapscenter som sprider
information om integrations- och mångfaldsfrågor.
- Utbildningsnämnden ska i samverkan med Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnd Öster bedriva arbetet inom stadsdelen
Hässleholmen inom ramen för det särskilda statsbidraget för
utveckling av vissa utvalda stadsdelar i landet.
Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
- Fritids- och folkhälsonämnden. Idrottsskolan kommer under året att
fortsätta arbetet med att få igång verksamheten i socialt utsatta
områden, bl a genom information på föräldramöten och samarbete
med stadsdelar och föreningar.
- Fritid och folkhälsonämnden. Permanent, sammanhållet och lätt
tillgängligt föräldrastöd, ett varierat utbud som erbjuds generellt
oavsett barnets ålder.
- Utbildningsnämnden. Ska anordna lov- och sommarskola inom
tilldelad ram.
- Utbildningsnämnden. Alla elever ska ha tillgång till egen dator,
oavsett vilket program som eleven går.
- Utbildningsnämnden. Tillsammans med skolorna ta fram
studieupplägg så att det blir lättare för eleverna på de
yrkesförberedande programmen att läsa in högskolebehörighet.
- Arbetslivsnämnden. Ska erbjuda alla ungdomar som gått ut
grundskolan och gymnasiets årskurser 1 och 2 feriearbete eller för
dem som så önskar sommarlovsentreprenör.
- Arbetslivsnämnden ska tillsammans med Utbildningsnämnden
fortsätta arbetet med det lokala kunskapslyftet.
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Stadsdelsnämnderna. Skolenheterna ska ge möjlighet till
sommarskola och lovskola där det behövs.
- Stadsdelsnämnderna. Rutiner för läxhjälp ska finnas.
- Stadsdelsnämnderna. Rutiner för att säkerställa att skollagens
bestämmelser följs vad gäller barn i behov av särskilt stöd.
- Stadsdelsnämnden Norr. Ska utreda förutsättningar för att starta en
fritidsgård på Norrmalm
- Stadsdelsnämnderna. Inriktningen är att alla elever i årskurserna fem
till nio i kommunens skolor skall ha tillgång till en
dator/läsplatta(”en till en”). Stadsdelsnämnden Norr får uppdrag att
inför läsåret 2014/15 lägga fram ett förslag hur detta skall utformas.
Företagande växer genom samverkan
- Arbetslivsnämnden och Utbildningsnämnden. Många nyanlända
saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Utbildningsnämnden
och Arbetslivsnämnden ska samverka om vägar till utbildning och
arbete för denna grupp.
- Arbetslivsnämnden. Hanterar försörjningsstödet på ett aktivt sätt bl
a genom att arbeta med att växla bidrag mot lön. För att möta
individen med rätt insatser skapas ett Jobbtorg som ger en samlad
ingång till kommunens arbetsmarknadsinsatser.
Livskraftig stadskärna
- Sociala omsorgsnämnden Det vräkningsförebyggande arbetet är en
viktig del i arbetet mot hemlöshet. Samarbetet mellan berörda
nämnder och bostadsbolag måste intensifieras.
- Sociala omsorgsnämnden. Det vräkningsförebyggande arbetet ska
prioriteras. Det är aldrig acceptabelt att människor tvingas sova
utomhus, i portgångar, på toaletter eller i tält. Vräkning får aldrig
förekomma där barn drabbas.
Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
- Kommunstyrelsen. Under 2014 ska förutsättningarna för att införa
skolkort till samtliga skolungdomar utredas.
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Sammanställning av remissvar från nämnder och bolag på
Kommunstyrelsens remiss 2013
I november 2013 fick alla nämnder, bolag och råd i Borås Stad i uppdrag av
Kommunstyrelsen att besvara frågorna ”vad är viktigt för att motverka
barnfattigdom och vad skulle er nämnd/ert bolag kunna göra?.” Av dem
har 24 tagit upp remissen i sin nämnd varav 9 då beslutat att avstå från att
svara.
I remissvaren nämns åtgärder som är både kort- och långsiktiga. Bland de
långsiktiga är att se till att människor får en bra utbildning och arbete samt
att samverkan är viktigt, både inom kommunens nämnder och mellan Borås
Stad och ideella organisationer.
De kortsiktiga åtgärderna är: verklig kostnadsfrihet överallt där det är
relevant, resurser för bra undervisning, förutsättningar för alla, generell
inriktning inom försörjningsstöd och samverkan. I de kort- och långsiktiga
insatserna finns det både generella, selektiva, akuta och förebyggande inslag.
Remissvaren redovisar till stor del det som redan görs och det har en
inriktning på god utveckling utifrån styrdokument och uppdrag och det
mesta kan inledas inom nuvarande uppdrag.
Verksamhet
Vad görs
Vill utveckla

Arbetslivsnämnden

Borås Energi o miljö
Fritids- och
Folkhälsonämnden

Kulturnämnden

Växla bidrag mot lön
Revidering riktlinjer försörjningsstöd
Samarbete Återbruk, Brygghus
Anläggning, aktivitets-platser
tillgänglighet
(sprida info om)
Låga avgifter
Avgiftsfria simskolor
Utrustning att låna ut
Riktat stöd till föreningar
Generösa bidragsregler
Kulturskolefilialer
Biblioteksutbudet
Avgiftsfria arrangemang

Ge förening goda
ex
Feriearbete året
om
Önskvärt med fler
kostnadsfria arrangemang
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Lokalförsörjnings
Nämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Samhällsbyggnads
nämnden
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden
Öster

Sociala Omsorgsnämnden
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Samverka med ALF för att ge
sysselsättning och öka anställnings
Barhet
Ekonomisk rådgivning
Uppdrag att ta fram förslag till
barnkonsekvensanalyser i planprocessen
Vräkningsförebyggande
Uppmärksamma riskbarn i grundskolan
Samverkan skola- IFO
Förskola arbetslösa
Badresor
Sommarkoloni
Avgiftsbefrielse
Stöd i grundskolan
Praktikplatser och feriearbetsplatser
Stödja jobbsökande
Ungdomsledarutbildning
Avgiftsfri förskola och skola
Tillgängliga mötesplatser
Kulturplaneter
Samverkan IFO
Grundskolan öka de fullföljer skolgång
får behörighet gy.
Samverkan skola och IFO
Avgiftsfri skola
Förskola obekväm tid
Förhindra vräkning uppmärksamma
barn i osäkra boendeförhållanden
Samarbete SDN ALN
Urban 15 FC Ibra
Vräkningsförebyggande, ansvarar,
samordnar o utvecklar
Barnperspektiv inom IFO Vuxen
Soc.psyk
Lägenheter till barnfamiljer

Önskvärt att
kunna mer riktat
stöd till utsatta

Önskvärt att det i
försörjnings-stödet
ingick kostnad för
dator

Utveckla
samverkansformer,
boendelösningar
förebyggande,
stärka vuxenstöd
till barn
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Tekniska nämnden

Bereda sysselsättning till personer
anvisade från AF, sikte på reguljära
arbetsmarknaden Gröna Vägen

Utbildningsnämnden

Hög utbildnings standard
Fokus på fullfölja utbildningar
I princip kostnadsfritt

Ungdomsrådet öster

Skolan ska vara gratis
Fria alternativ
Satsa på skola o fritids gårdar med
kostnads fria aktiviteter
Låneutrustning
Anställa ungdomar som ledare
Ökat samarbete med frivilligorg.
Arrangera insamlingar

Ungdomsrådet central

Önskemål
Skapa kostnadsfria aktiviteter utanför
skoltid
Informera föräldrar om utbudet
Upplys om stipendier
Höj försörjningsstöd
Skolan gratis på riktigt
Ingen avgift gårdskort

Kan bidra
Alla aktiviteter
kostnadsfria
Skapa fler event
Ordna
studiegrupper och
läxhjälp
Marknadsföra
utbud

Statistik barnfattigdom för Borås
Rädda barnens statistik7
Rädda barnens definition av barnfattigdom har utarbetats tillsammans med
Tapio Salonen, professor i socialt arbete. Det är sammansatt av två delmått,
barn i familjer med så kallad låg inkomststandard och barn i familjer som
beviljats försörjningsstöd. Det kan kallas ett absolut fattigdomsmått och
mäter hur många barn och familjer som hamnar under en absolut
fattigdomsgräns. För mer information se Rädda Barnens årsrapport.

7

Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2013, Rädda Barnen.
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EU:s fattigdomsdefinition är ett mått på relativ fattigdom- hur stor andel av
hushållen har lägre inkomst än 60 % av medianinkomsten i landet- den
fångar därför inkomstskillnader. Inkomstskillnaderna har ökat i Sverige
genom att värdena för absolut och relativ fattigdom närmat sig varandra. År
2011 levde 13,5 procent av alla barn i Sverige i familjer med inkomster
under 60 % av medianinkomsten. Den relativa fattigdomen har främst ökat
bland ensamstående.
Barnfattigdomen 2011 på nationell nivå var 12,1% med Rädda Barnens
absoluta fattigdomsmått. Resultat för Borås 2011 i Rädda Barnens rapport.
Andel av samtliga barn i hushåll med.
Varken låg Enbart Enbart
försörjnings
inkomst
låg
standard el inkomst stöd
försörjnings standard
stöd
Borås var 87;9
nr 186 av
290
kommuner

4,9

3,9

Både låg
inkomst
standard
och
försörj
ningsstöd
3,4

Totalt
andel barn
i
ekonomiskt
utsatta
hushåll
12,1

Totalt antal barn 0-17 år som lever i hushåll med låg inkomststandard
och/eller försörjningsstöd, för 2010-2011 i Borås.
Totalt
antal
barn
2011
20 861

Totalt
antal
barn
2010

Barn i
ekonomiskt
utsatta
hushåll
2010 Antal
20 924 2 700

Barn i
ekonomiskt
utsatta
hushåll
2011 Antal
2 537

Barn i
ekonomiskt
utsatta
hushåll
Andel 2010
12,9

Barn i
ekonomiskt
utsatta
hushåll
Andel 2011
12,1

Barnfattigdomen i riket 2012 var 12 % och i Borås 11,7% i Rädda Barnens
statistik.
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Borås Stads statistik
Andel barn och ungdomar 0-17 år som ingår i ett hushåll som inte erhållit
socialbidrag. Statistik från Välfärdsbokslutet i Borås Stad.
2006
96

2007
96

2008
98

2009
97

2010
97

2011
98

2012
97

2013
99

Statistiken från Borås Stads och Rädda Barnens är inte samstämmiga
beträffande uppgiften för 2011. Statistiken har sannolikt tagits fram på olika
sätt, bakgrunden till skillnaden har inte utretts här.
Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser bland annat den alternativa
arbetsmarknaden. Det handlar om att växla bidrag mot lön för att minska
andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjningsstöd.
Dialog med ideella organisationer
För att lyckas i arbetet mot barnfattigdom är ideella organisationers roll
viktig. För att kartlägga deras syn på barnfattigdom, arbete med frågan och
förslag till utveckling av det arbetet, bjöds ideella föreningar i Borås in till en
dialog den 27 maj. Rubriken var Hur ska vi minska barnfattigdomen i Borås?
Inledningsvis gavs en kort information om barnfattigdom och uppdraget att
ta fram en handlingsplan mot barnfattigdom. Frågeställningar som därefter
samtalades omkring var:” vad är barnfattigdom?” ” vad gör föreningslivet
för att motverka barnfattigdom och vad skulle man kunna göra ytterligare
för att hjälpa barn i utsatta situationer?” och ”vad kan göras i samverkan
med andra föreningar och tillsammans med Borås Stad?”
Här nedan följer en sammanfattning av vad som togs upp vid dialogen den
27 maj.

Vad är barnfattigdom?
•
•
•
•

Vi lever i ett konsumtionssamhälle.
Alla kan drabbas
Vi behöver minska utanförskap och skapa delaktighet
Barnen behöver tillsyn, inte lämnas vind för våg.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Behöver ha förmåga och ork att ta sig an sin situation
Finns en hel del som är gratis, men information och kunskap om
det måste öka.
Alla barn kan inte vara med i idrottsrörelsen, kostnaderna för vissa
idrotter är höga. Föreningar inför träningsavgifter.
Föräldrar med många barn, har svårt att hinna med att stödja
barnens idrott.
Ledare behöver vara ekonomiskt starka, de får stå för en del
kostnader själva.
Familjer vänder sig till föreningar och kyrkan för att på bidrag till
kläder, skor madrasser m.m.
Familjer skuldsätter sig, barnen drabbas hårdast. Barn vräks.
Lyssnar inte på barnen då det gäller försörjningsstöd
Behövs ett förhållningssätt/tänkande att alla kanske inte har pengar,
inte ens små summor. Det är mycket som kostar frukt, matsäck, en
bussbiljett m.m. Kort varsel och flera barn kan göra det svårt.
Det finns fattiga människor i Sverige. Barn tar inte hem kompisar,
då det finns madrasser i hela lägenheten. Soppkök har 70 besökare
varje gång.

Vad gör föreningslivet för att motverka barnfattigdom?
•
•

•
•
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Har duktiga ledare.
Familjelägret för ensamstående med barn, som Lutherska
Missionskyrkan anordnar har 15 ideella krafter som satsar en vecka
av sin semester. Lägret är mycket uppskattat och det har även
inneburit ett nätverk för en del av deltagarna.
Kyrkorna möter många barn i utsatta situationer, bl a asylsökande
och gömda.
Föreningar skulle kunna vara med i arbetet med asylsökande.
Elfsborg har ett samarbete med boendet för ensamkommande barn
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på Moldegatan. SISU arbetar med Idrottslyftet. Allas rätt att var
med. RF har medel som kan ansökas via SISU
SISU arbetar med projektet Jämlik hälsa på Norrby och
Hässleholmen.
Rädda Barnen startar en föräldrautbildning hösten 2014
Rädda Barnen har kulturplaneter som har aktiviteter under
sommarlovet.
Rädda Barnen har läxhjälp
Majblomman, kan söka stöd direkt till barnets kostnader, blanketter
finns på organisationens hemsida.

Vad skulle man kunna göra ytterligare för att hjälpa barn i utsatta
situationer och vad kan göras i samverkan med andra föreningar och
tillsammans med Borås Stad?
•

•
•
•
•
•
•
•

Borås Stad kan bjuda in föreningar till dialog/workshop om olika
ämnen för att skapa forum för samarbete mellan föreningar och
med förvaltningarna i Borås Stad.
Föreningarna kan samarbeta och vända sig till varandra för att få
hjälp
Kan Rädda Barnens studiestöd kombineras med en idrottsaktivitet?
Invandrare vill vara med, men de måste få lära och förstå hur
föreningslivet fungerar.
Föreningar måste ha tålamod och släppa in.
Ändra på bidragsregler, ge mer stöd om det är samverkan mellan
föreningar och om aktiviteten är i utsatta områden.
Aktiviteter med barnvakt för yngre syskon så att föräldrarna kan
vara mer delaktiga.
Snabbare lösningar och punktinsatser med medel som föreningar
kan ansöka om.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behöver finnas en bättre information på olika språk om vad de olika
föreningarna gör samt information om vilka gratisaktiviteter som
finns i Borås med närområden.
Öka kunskapen om barnkonventionen hos vuxna så att de kan
tänka och agera utifrån barnets bästa. ALLTID
Öka samverkan mellan förvaltningarna inom Borås Stad.
Barnperspektiv när det gäller alla beslut
Kostnadsfri musikskola
Fritidsgårdar på alla områden
Gratis fritidsaktiviteter på lov.
Extra stöd/resurser för ensamstående.
Lånemöjlighet för idrotts- och musikutrustning.
Fadderverksamhet.

Sammanfattande kommentarer/slutsatser
Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till social trygghet, en skälig
levnadsstandard, lek, vila och fritid. Alla barn har samma rättigheter och lika
värde och ingen får diskrimineras. Det är i detta ljus som man kan se de
problem som det enskilda barnet upplever genom att växa upp i ett
ekonomiskt utsatt hushåll. Det påverkar vardagslivet och gör att barn i
ekonomiskt utsatta hushåll blir begränsade och får en sämre
levnadsstandard vilket kan hämma barnets fysiska, psykiska och sociala
utveckling.
Kan kommunen som ensam organisation förhindra att barn växer upp i
ekonomiskt och kulturellt fattiga miljöer? Svaret är som nämnts och
beskrivits, kommunen kan inte som ensam aktör förhindra att barn växer
upp i fattigdom. Kommunen, staten, organisations- och föreningslivet har
ett delat ansvar. Främst ligger ansvaret på kommunen och staten.
Denna rapport om barnfattigdom visar att barns och deras familjers
ekonomiska utsatthet är ett komplext och sammansatt fenomen.
Bakomliggande orsaker, uttrycksformer och konsekvenser är inte entydiga.
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Barns ekonomiska utsatthet i uppväxtåren måste relateras till föräldrars
försörjningsförmåga och då oftast till deras arbetslivsanknytning och
hälsotillstånd. Det som försvårar åtgärdsperspektivet i ett kommunalt
perspektiv är också vetskapen om att barnfattigdomen är ett brett fenomen
som påverkas av såväl internationella, nationella, regionala och lokala
förhållanden.
Oavsett orsaker och omfattning har alla kommuner en utmaning i att hitta
de rätta lösningarna för att motverka barnfattigdomen, och att inte bara
rikta insatser direkt till barn utan till hela familjer.
Det finns anledning att i det långsiktiga perspektivet lyfta fram två faktorer,
minska arbetslöshet samt att ha hög kvalitet i skolan. Att minska
arbetslöshet är ett av de främsta medlen mot barnfattigdom.
Arbetslivsnämnden i Borås har som mål att minska antalet hushåll som
uppbär försörjningsstöd. Det är ett arbete där personer får arbetsträning,
arbetsmarknadsanställningar eller egen försörjning genom studier eller
arbete. Att växla från bidrag till lön innebär att gå från försörjningsstöd till
egen försörjning i form av arbetsmarknadsanställning. Det möjliggör bl a
för föräldrar att snabbast möjligt gå från en socialt utsatt situation till
egenförsörjning och därmed ökad materiell standard.
Skolan ska inte ses som kompensatorisk utan är den största investerande
insatsen som kommunen arbetar med, inte bara ”lust att lära” utan ”lära för
framtiden”. Det är viktigt att ställa sig frågan hur föräldrar, andra vuxna,
näringslivet och ideella organisationer kan göras delaktiga i barnens lärande.
Barn som uppnår målen i skolan har större möjlighet att gå vidare i arbete
eller fortsatta studier.
I det kompensatoriska perspektivet gör Borås Stad redan idag många
aktiviteter men arbetet kan utvecklas ytterligare.
Det är inte bara kommunen som kan bidra till att minska barnfattigdomen
utan även ideella organisationer kan och vill göra en insats. Vid mötet med
föreningarna i maj 2014 kom det fram flera bra idéer och tankar på hur man
kan arbeta för minskad barnfattigdom. Bland många intressanta förslag kan
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nämnas 1 Borås Stad skapar forum för dialog och samarbete mellan
föreningar, 2. Ändra bidragsregler och ge mer stöd för samverkan mellan
föreningar, 3 Aktiviteter med barnvakt för yngre syskon så att föräldrar kan
vara mer delaktiga, 4. Bättre information på olika språk om vilka
gratisaktiviteter som finns idag. Förslagen behöver inte vara så ekonomiskt
betungande, det som behövs är någon som kan samordna arbetet.
Arbetet mot barnfattigdom är sektorsövergripande och flera nämnder har
ansvar i frågan. Frågan är kopplad till andra kommunala styrdokument,
uppdrag och pågående arbete. Kartläggningen visar att det sker mycket
insatser och det finns uppdrag på olika nivåer och att det finns många goda
idéer och exempel över hur arbetet för att minska barnfattigdom kan
utvecklas. Det visar tydligt att det finns politiska ambitioner att förverkliga
rättigheter och att motverka konsekvenserna av ekonomisk utsatthet.
Hur ska då Borås Stad på bästa sätt vidareutveckla arbetet? Ska arbetet vara
kompensatoriskt eller vara långsiktiga investeringar? Det finns exempel på
både och idag och en kombination är både nödvändig och lämplig. Det
långsiktiga arbetet handlar om att minska barnfattigdomen på sikt och det
kompensatoriska att idag ge stöd åt barnen som lever i ekonomisk utsatthet.
En hel del av det som kan göras behöver det inte fattas ytterligare beslut
om, utan det ingår i lagar, styrdokument, grunduppdrag och det
utvecklingsarbete som pågår. Det man vill göra kan nämnderna i flera fall
själva besluta om. Det är viktigt att på en övergripande nivå inspirera och
stödja fortsatt utveckling av arbetet. En aktuell fråga att ställa till alla i
budget skulle därför kunna vara ”Vad kan ni göra ytterligare för att minska
ekonomisk utsatthet bland barn?” Flertalet förvaltningar har fått utbildning i
barnkonventionen, det finns mallar för checklistor och konsekvensanalyser
har tagits fram. Ett antal förvaltningar prövar olika modeller. Ett arbete är
påbörjat. Att införliva barnkonventionen i alla verksamheter och
beslutsprocesser förutsätter ett långsiktig och målinriktat arbete.
Insatser för att nå målet berör många nämnder och bolag - inte bara de
inom de traditionellt sociala områdena. Arbetet med visionen och
strategiska målområden som grund för uppföljning och styrning ger en
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styrka i ett sektorsövergripande arbete med barn och unga. Möjligheter för
samverkan över förvaltningsgränser öppnas upp ytterligare och nya
samarbeten uppstår.
I Borås saknas beslut om vem som har ansvar för frågan, ansvar för
samordning, ansvar för att inspirera och att stödja fortsatt utveckling. Om
det är allas ansvar finns det en risk att ingen tar sitt ansvar. Det är även
viktigt att se helheten och vara medveten om vilken inriktning som de
beslut som fattas har för att säkerställa att både det kompenserande och det
investerande perspektivet finns med.
En särskild separat handlingsplan mot barnfattigdom som inte är integrerad
i budgetarbetet riskerar att bli en plan som inte har tillräcklig koppling till
verksamhetsplaner och prioriteringar. De planer som inte knyts till
budgetarbete riskerar att inte förverkligas.
Utifrån remissvaren som KS fått in, mötet med ideella föreningar samt det
underlag som tagits fram i denna utredning om barnfattigdom ges förslag på
uppdrag inför politiskt beslut.
Målet är att medvetet arbeta för ett minskat antal barn som lever i
ekonomiskt utsatta hushåll samt stödja de barn som idag lever i ekonomiskt
utsatta hushåll.
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Ändringsyrkande

E5

Skapa forum för dialog och samverkan med och mellan föreningar och förvaltningar och att ta
fram informationsmaterial, på olika språk för hela staden om och var det finns kostnadsfria fritidsaktiviteter och arrangemang.
Alt: texten stryks som följer
På olika språk
För Sverigedemokraterna

Patric Silverklinga
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Sida
1(1)
2015-10-26

Dnr 2010/KS0204 219

vd: Strategisk Samhällsplanering
Handläggare: Monica Lindqvist 73 22

Nr 115
Svar på motion av Kjell Classon (S):
Kommunfullmäktige
Utveckling av Hässleholmen
2015-08-14

Dnr 2010/KS0204 219

Svar på motion av Kjell Classon (S): UtvecklFrån Kommunstyrelsen
ing
av Hässleholmen
Till
Kommunfullmäktige
Kjell Classon (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2010-02-25 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att man utreder hur man ska kunna förtäta Hässleholmen med
fler bostäder och affärer för att utveckla Hässleholmen på ett bra sätt.
Motionen har under år 2012 varit remitterad till AB Bostäder,
Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Stadsdelsnämnd Öster.
AB Bostäder och Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrkte, medan Tekniska nämnden
och Stadsdelsnämnd Öster avstyrkte. Det rådde förhoppningar att redan pågående
processer kring stadsdelen skulle leda till utveckling av Hässleholmen, men också
farhågor kring problem med att ändra på befintlig trafikstruktur.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Svaret på motionen bör ses i kombination med svar på en annan motion: Ett enat
Hässleholmen 2012/KS0339 (från FP, M, C och KD).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef Strategisk samhällsplanering
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andläggare: Monica Lindqvist 7322
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Svar på motion av Kjell Classon(S): Utveckling
av Hässleholmen
Inkomna yttranden i sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden

Tillstyrker. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förslaget att utreda en förtätning och utveckling av Hässleholmen. Nämnden ser att arbetet bör inkluderas i det
fortsatta arbetet med en ny översiktsplan för Borås.
Tekniska nämnden

Ur trafiksynpunkt ska genomfartstrafik inte ledas genom bostadsområden/kvarter.
Tekniska nämnden avstyrker därför den del av motionen som avser att öppna upp för
biltrafik som idag passerar området.
Hässleholmen är planerat för utifrån matning av trafik. Åsvägen som är huvudgata/matargata inom området leder trafiken via lokalgator oftast till större parkeringsanläggningar inom området. Det blir därför möjligt att freda gårdarna från biltrafik
vilket är bra såväl ur trafiksäkerhetssynpunkt som miljösynpunkt. Längs Åsvägen
finns planfria korsningar så att passagen för de oskyddade trafikanterna kan ske på ett
säkert sätt. Vare sig bostäder eller skolor ligger i direkt anslutning till Åsvägen vilket
innebär att antalet korsningspunkter längs vägen är få. Framkomligheten för biltrafiken blir därför hög på Åsvägen vilket gynnar kollektivtrafikens attraktivitet och insatstiden för utryckningsfordon.
Att frångå den princip som trafiken inom Hässleholmen är planerat för kräver en
studie som omfattar ett större område. Ansvaret för en sådan studie vilar på Samhällsbyggnadsförvaltningen som har ansvar för den övergripande trafikplaneringen i
kommunen.
Stadsdelsnämnden Öster

Avstyrker. Stadsdelsnämnden Öster avstyrker motionen med hänvisning till att arbetet redan görs i Styrgruppen för hållbar utveckling på Hässleholmen samt inom ramen
för arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Åtgärder är genomförda och påbörjade som går i linje med motionärens intentioner.
AB Bostäder

Tillstyrker. AB Bostäder delar uppfattningen att blandade upplåtelseformer vore bra
för en utveckling av Hässleholmen och tror också att man bör studera vad det skulle
innebära att släppa in både kollektivtrafiken och biltrafiken i området.

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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Sida
1(3)
2015-10-26

Dnr 2013/KS0540

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö

Nr 116
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Patric
Cerny (FP): Inrätta en
fristående äldreombudsman!
2015-10-06
Dnr 2013/KS0540
Svar på motion av Patric Cerny (FP): Inrätta en
Från Kommunstyrelsen
fristående
äldreombudsman!
Till
Kommunfullmäktige
Patric Cerny FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-08-21 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att inrätta en äldreombudsman enligt motionens intentioner
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna Väster, Öster och Norr som
alla avstyrker motionen samt till Centrala pensionärsrådet som tillstyrker och
Kommunala funktionshinderrådet som avstår från yttrande.

Remissvaren i sammanfattning:
Stadsdelsnämnd Väster
Nämnden avstyrker motionen.
Att inrätta en fristående äldreombudsman är förslaget i en motion som
Stadsdelsnämnden Väster fått yttra sig över. Äldreombudsmannen föreslås vara en
opartisk instans som bl.a. ska kunna ta emot synpunkter, guida äldre till rätt instans
och föreslå förbättringar för verksamheten.
De uppdrag och arbetsuppgifter som en äldreombudsman enligt motionen skulle ha
anses vara tillgodosedda inom Borås Stad. Flertalet av uppdragen har
äldreinformatören i sina arbetsuppgifter och det finns rutiner och strukturer som
säkrar de arbetsuppgifter som inte direkt ligger inom äldreinformatörens område
såsom exempelvis synpunktshanteringen. Den kommungemensamma mötesplatsen i
Simonsland kommer även att skapa bättre förutsättningar för att få information, råd
och stöd. Förvaltningen föreslår därför nämnden att avstyrka motionen.
Kerstin Hermansson (C), Bill Bakkemose (M), Mattias Karlsson (M), Åke Ekvad
(KD) och Andreas Bäckman (SD) reserverar sig till förmån för Kerstin Hermanssons
(C) förslag.
Stadsdelsnämnd Öster
Nämnder avstyrker motionen och anser att intentionerna i motionen ar goda men
anser att de funktioner som efterfrågas redan finns i Borås Stad. De tjänstemän som
arbetar med information och stöd till kommunens innevånare flyttar nu till den nya
kommungemensamma träffpunkten. Där får de en ökad möjlighet att nå ut till de
som behöver deras hjälp. Många föreningar kommer att ha verksamhet på träffpunkten och det blir goda förutsättningar för nätverk och samarbete. En viktig fördel är att
träffpunkten vänder sig till både äldre och till personer med funktionsnedsättningar.
B 1182
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På så sätt kan man dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter.
En av de funktioner som tillhandahålls av Borås Stad är en äldreinformatör som varje
dag kan nås via ”Seniorguiden”. De äldre och deras närstående kan ta kontakt via
telefon alla vardagar. Funktionen ar gemensam for Borås Stad och är opartisk och för
de äldres talan. Seniorguiden stödjer de äldre och deras närstående i frågor som handlar om äldreomsorgen såsom vård, omsorg och service. Funktionen informerar, tar
emot frågor och synpunkter samt vägleder vidare till rätt person i förekommande fall.
Därutöver finns funktionen TÖS, Tillsynsansvarig över Social omsorg, som bevakar
den äldres intressen och vid behov utreder avvikelser och eventuella misstankar om
missförhållanden inom äldreomsorgen. Funktionen har ansvar för att rutinen för fel
och brister efterlevs i Borås Stad.
Enligt Stadsdelsnämnden Öster kommer arbete med att nå, informera och stödja
kommunens innevånare att utvecklas i och med flytten till träffpunkten och nya möjligheter att arbeta kommer att finnas.
Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Patric Cerny (FP), Lars Lyborg (KD) och
Björn Qvarnström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Alliansgruppen i
Östers förslag.
Stadsdelsnämnd Norr
Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över motionen: ”Inrätta en
fristående äldreombudsman”. Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen om en
fristående äldreombudsman. Nämnden menar att det behöver finnas olika kanaler för
information, vägledning och även för att kunna framföra synpunkter och få
verksamheten granskad. Det finns dock flera olika funktioner som påminner om
Äldreombudsman såsom Äldreinformatör, TÖS (Tillsyn Över Socialtjänsten), MAS
(Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska) och MAR (Medicinskt Ansvarig för
Rehabilitering). Utöver detta finns synpynktshanteringssystemet och de öppna
mötesplatserna som ger liknande stöd. Skäl att inrätta en särskild äldreombudsman
saknas därför.
Alliansen och Sverigedemokraterna i Stadsdelsnämnden Norr reserverar sig till förmån för ett tillstyrkande av motionen.
Marie Fridén (M), Annacarin Martinsson (M), Monica Johansson (C) Birgit Wahlgren
(FP) och Leif Häggblom (SD).
Centrala pensionärsrådet
Centrala pensionärsrådet tillstyrker förslaget
Övervägande
Kommunstyrelsen anser att det som efterfrågas i motionen redan finns och delar flera
av de synpunkter som kommit fram i remissvaren. T ex har äldreinformatören redan i
dag de arbetsuppgifter som efterfrågas och det finns rutiner och strukturer för t ex. en
systematisk synpunktshantering, digitalt men också genom att skriva eller ringa och
förmedla de klagomål eller synpunkter man har.
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Den nya kommungemensamma mötesplatsen i Simonsland kommer även att skapa
bättre förutsättningar för att få information, råd och stöd.
Kommunstyrelsen vill också lyfta fram den tillsyn som redan finns; MAS (Medicinskt
Ansvarig Sköterska), MAR (Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering) samt funktionen
TÖS (Tillsynsansvarig Över Social omsorg), och som bevakar den äldres intressen
och vid behov utreder avvikelser och eventuella misstankar om missförhållanden
inom äldreomsorgen. Funktionen har ansvar för att rutinen för fel och brister
efterlevs i Borås Stad.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Fridén (M), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfenning (KD) till förmån för
Annette Carlssons alternativa förslag (bilaga).
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Chef Kvalitet och utveckling
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Svar på motion av Patric Cerny (FP): Inrätta en fristående
äldreombudsman!
Patric Cerny FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-08-21
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att inrätta en äldreombudsman enligt motionens
intentioner
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna Väster, Öster och Norr
som alla avstyrker motionen samt till Centrala pensionärsrådet som tillstyrker
och Kommunala funktionshinderrådet som avstår från yttrande.

Remissvaren i sammanfattning:
Stadsdelsnämnd Väster
Nämnden avstyrker motionen.
Att inrätta en fristående äldreombudsman är förslaget i en motion som
Stadsdelsnämnden Väster fått yttra sig över. Äldreombudsmannen föreslås vara
en opartisk instans som bl.a. ska kunna ta emot synpunkter, guida äldre till rätt
instans och föreslå förbättringar för verksamheten.
De uppdrag och arbetsuppgifter som en äldreombudsman enligt motionen
skulle ha anses vara tillgodosedda inom Borås Stad. Flertalet av uppdragen har
äldreinformatören i sina arbetsuppgifter och det finns rutiner och strukturer
som säkrar de arbetsuppgifter som inte direkt ligger inom äldreinformatörens
område såsom exempelvis synpunktshanteringen. Den kommungemensamma
mötesplatsen i Simonsland kommer även att skapa bättre förutsättningar för att
få information, råd och stöd. Förvaltningen föreslår därför nämnden att
avstyrka motionen.
Kerstin Hermansson (C), Bill Bakkemose (M), Mattias Karlsson (M), Åke
Ekvad (KD) och Andreas Bäckman (SD) reserverar sig till förmån för Kerstin
Hermanssons (C) förslag.
Stadsdelsnämnd Öster
Nämnder avstyrker motionen och anser att intentionerna i motionen är goda
men anser att de funktioner som efterfrågas redan finns i Borås Stad. De
tjänstemän som arbetar med information och stöd till kommunens innevånare
flyttar nu till den nya kommungemensamma träffpunkten. Där får de en ökad
möjlighet att nå ut till de som behöver deras hjälp. Många föreningar kommer
att ha verksamhet på träffpunkten och det blir goda förutsättningar för nätverk
och samarbete. En viktig fördel är att träffpunkten vänder sig till både äldre
och till personer med funktionsnedsättningar.
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På så sätt kan man dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter.
En av de funktioner som tillhandahålls av Borås Stad är en äldreinformatör
som varje dag kan nås via ”Seniorguiden”. De äldre och deras närstående kan
ta kontakt via telefon alla vardagar. Funktionen är gemensam för Borås Stad
och är opartisk och för de äldres talan. Seniorguiden stödjer de äldre och deras
närstående i frågor som handlar om äldreomsorgen såsom vård, omsorg och
service. Funktionen informerar, tar emot frågor och synpunkter samt vägleder
vidare till rätt person i förekommande fall.
Därutöver finns funktionen TÖS, Tillsynsansvarig över Social omsorg, som
bevakar den äldres intressen och vid behov utreder avvikelser och eventuella
misstankar om missförhållanden inom äldreomsorgen. Funktionen har ansvar
för att rutinen för fel och brister efterlevs i Borås Stad.
Enligt Stadsdelsnämnden Öster kommer arbete med att nå, informera och
stödja kommunens innevånare att utvecklas i och med flytten till träffpunkten
och nya möjligheter att arbeta kommer att finnas.
Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Patric Cerny (FP), Lars Lyborg (KD) och
Björn Qvarnström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Alliansgruppen i Östers förslag.
Stadsdelsnämnd Norr
Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över motionen: ”Inrätta
en fristående äldreombudsman”. Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen
om en fristående äldreombudsman. Nämnden menar att det behöver finnas
olika kanaler för information, vägledning och även för att kunna framföra
synpunkter och få verksamheten granskad. Det finns dock flera olika
funktioner som påminner om Äldreombudsman såsom Äldreinformatör, TÖS
(Tillsyn Över Socialtjänsten), MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska) och
MAR (Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering). Utöver detta finns
synpunktshanteringssystemet och de öppna mötesplatserna som ger liknande
stöd. Skäl att inrätta en särskild äldreombudsman saknas därför.
Alliansen och Sverigedemokraterna i Stadsdelsnämnden Norr reserverar sig till
förmån för ett tillstyrkande av motionen.
Marie Fridén (M), Annacarin Martinsson (M), Monica Johansson (C) Birgit
Wahlgren (FP) och Leif Häggblom (SD).
Centrala pensionärsrådet
Centrala pensionärsrådet tillstyrker förslaget
Övervägande
Kommunstyrelsen anser att det som efterfrågas i motionen till viss del finns
idag. T ex har äldreinformatören redan delvis de arbetsuppgifter som
efterfrågas och det finns rutiner och strukturer för t ex. en systematisk
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synpunktshantering, digitalt men också genom att skriva eller ringa och
förmedla de klagomål eller synpunkter man har.
Den nya kommungemensamma mötesplatsen i Simonsland kommer även att
skapa bättre förutsättningar för att få information, råd och stöd.
Kommunstyrelsen vill också lyfta fram den tillsyn som redan finns; MAS
(Medicinskt Ansvarig Sköterska), MAR (Medicinskt Ansvarig för
Rehabilitering) samt funktionen TÖS (Tillsynsansvarig Över Social omsorg),
och som bevakar den äldres intressen och vid behov utreder avvikelser och
eventuella misstankar om missförhållanden inom äldreomsorgen. Funktionen
har ansvar för att rutinen för fel och brister efterlevs i Borås Stad.
Vad som saknas i Borås Stad, och som belyses i motionen, och är det
fristående som efterfrågas. Äldreinformatören som finns är knuten till Stadsdel
Öster och kan inte agera opartiskt och föra de äldres talan. Dessutom är tanken
att äldreombudsmannen ska kunna vara behjälplig med överklaganden av olika
biståndsbeslut. Att Centrala pensionärsrådet tillstyrker motionen vittnar om att
det hos de äldre är en efterfrågad tjänst som uppenbarligen inte är tillräcklig i
dagens utformning.
Äldreombudsmannen ska fungera som en dörr in för den som har frågor,
åsikter, synpunkter, klagomål eller behöver annan hjälp inom äldreomsorgens
område.
Kommunstyrelsen anser att ett bifall till motionen ger förbättringar och
kompletteringar till den organisation som finns idag varför den föreslås bifallas.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN
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Motion

2013-08-22

Inrätta en fristående äldreombudsman!

Att åldras och bli hjälpbehövande ska inte innebära en förlust av värdighet, välbefinnande och
självbestämmande. Vården och omsorgen av våra äldre måste alltid fungera. Om den inte gör
det, ska det finnas välutvecklade rutiner och instanser som fångar upp och säkerställer
kvaliteten.
För att säkerställa en hög kvalitet och god vård och omsorg av äldre behövs en fristående
kommunal äldreombudsman som kan ta emot och följa upp anmälningar och klagomål och
förmedla dessa till dem de berör, samt uppmärksamma brister och föreslå förbättringar. ÄO
ska vara en opartisk instans som för de äldres talan. Funktionen ska inte vara bunden till en
stadsdel.
Äldreombudsmannen ska stödja de äldre i frågor som handlar om äldreomsorgen.
Äldreombudsmannen ska ha överblick över hela den kommunala äldreomsorgen, och ta emot
frågor, synpunkter och klagomål, och hjälpa den äldre att gå vidare i sitt ärende, där den äldre
eller dess anhöriga inte vill eller kan vända sig till sin stadsdelsförvaltning. Hen ska också
hjälpa till med information och vägledning till rätt person/instans. Om den äldre har svårt att
uttrycka sig i tal eller skrift ska ÄO kunna göra hembesök. Äldreombudsmannen ska agera
inom all verksamhet inom äldreomsorgen, t.ex särskilda boendeformer, hemtjänst och
biståndshandläggning. ÄO ska också informera och bygga nätverk med pensionärs- och
anhörigföreningar, samt med Borås olika minoriteter och invandrarföreningar.
Med anledning av ovanstående föreslår jag Kommunfullmäktige besluta:
- Inrätta en äldreombudsman enligt motionens intentioner.
Patric Cerny
Folkpartiet liberalerna
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Sida
1(2)

2015-10-26

Dnr 2015/KS0362

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Nr 117
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD); Inför
ett elevombud i Borås Stad
2015-10-05

Dnr 2015/KS0362

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD);
Inför ett elevombud i Borås Stad

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-16
lämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att inrätta ett elevombud i Borås Stad med uppgift att;
-

utifrån skollagen ge råd och anvisningar till skolor i syfte att stävja kränkandebehandling
kartlägga missförhållanden
vara ett stöd för barn och familjer då en kränkande situation ändå uppstått

Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna samt till Ungdomsrådet.
Stadsdelsnämnden Öster avstyrker. Stadsdelsnämnden Väster avstyrker och föreslår
Kommunstyrelsen att ge ett utredningsuppdrag i ärendet till lämplig instans inom
kommunen för att närmare belysa fördelar, nackdelar och konsekvenser
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker genom att föreslå att frågan utreds vidare.
Ungdomsrådet tillstyrker.
Inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen anser att det är en mycket angeläget att, så långt det överhuvudtaget
är möjligt, förebygga att elever utsätts för kränkande behandling. Skollagen och andra
författningar som reglerar skolans ansvar inom detta område är mycket tydliga i vad
som åligger kommunen och den enskilda skolan. Skolverket har gett ut stödmaterial
som hjälp och vägledning i arbetet och kommunens skolor arbetar också systematiskt
för att kartlägga, åtgärda och förebygga att elever utsätts för kränkande behandling
Det stöd och kartläggning som föreslås i motionen åligger därmed både nationella
myndigheter och den enskilda kommunen. Kommunstyrelsen anser att det är osäkert
vilken ytterligare effekt ett lokalt elevombud skulle få. Det är därmed rimligt att frågan
utreds och att inrättandet av ett eventuellt elevombud får behandlas i någon av de
kommande årens budget.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Fridén (M), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfenning (KD) till förmån för
Annette Carlssons alternativa förslag (bilaga).
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén (S)
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD); Inför ett
elevombud i Borås Stad
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 201504-16 lämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att inrätta ett elevombud i
Borås Stad med uppgift att;
- utifrån skollagen ge råd och anvisningar till skolor i syfte att stävja kränkandebehandling
- kartlägga missförhållanden
- vara ett stöd för barn och familjer då en kränkande situation ändå uppstått
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna samt till Ungdomsrådet.
Stadsdelsnämnden Öster avstyrker. Stadsdelsnämnden Väster avstyrker och
föreslår Kommunstyrelsen att ge ett utredningsuppdrag i ärendet till lämplig
instans inom kommunen för att närmare belysa fördelar, nackdelar och
konsekvenser Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker genom att föreslå att frågan
utreds vidare.
Ungdomsrådet tillstyrker.
Kommunstyrelsen anser att det är mycket angeläget att, så långt det
överhuvudtaget är möjligt, förebygga att elever utsätts för kränkande
behandling. Skollagen och andra författningar som reglerar skolans ansvar
inom detta område är mycket tydliga i vad som åligger kommunen och den
enskilda skolan. Skolverket har gett ut stödmaterial som hjälp och vägledning i
arbetet och kommunens skolor arbetar också systematiskt för att kartlägga,
åtgärda och förebygga att elever utsätts för kränkande behandling
Det stöd och kartläggning som föreslås i motionen åligger därmed både
nationella myndigheter och den enskilda kommunen.
Trots att Borås Stad arbetar med att kartlägga, åtgärda och förebygga att elever
utsätts för kränkande behandling pågår detta i alltför stor utsträckning. Enligt
siffror från Klimatundersökningen som genomfördes 2015 är det 6 % av
eleverna på låg- och mellanstadiet och 7 % på högstadiet som inte känner sig
trygga i skolan. Dessa siffror har varit oförändrade under lång tid. Att känna sig
trygg i skolan är en absolut förutsättning för goda resultat. Ingen ska behöva
utsättas för mobbning, trakasserier eller kränkande behandling. Nolltolerans
ska gälla. Kommunstyrelsen anser att det behövs nya lösningar för att möta
problemet med kränkningar i skolan.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls
KOMMUNSTYRELSEN
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Motion till Kommunfullmäktige

2015-04-16

Inför ett elevombud i Borås Stad
Att gå i skolan, trivas och få tillfälle till utveckling och lärande ska vara en självklar rättighet i
Borås Stad. Tyvärr utsätts barn i skolmiljön alltför ofta för kränkningar som en vuxen aldrig
skulle acceptera. Det kan handla om allt från nedsättande tillmälen till fysiskt våld och
trakasserier.
Ingen ska behöva utsättas för mobbning, diskriminering eller kränkande behandling.
Nolltolerans ska gälla. Om det ändå inträffar, ska de inblandade få stöd och hjälp. Skolan ska
vara en levande social gemenskap i vilken lusten att lära och möjligheten att lyckas kan växa.
Det bästa sättet att motverka mobbing och trakasserier är att se till att de aldrig uppstår.
Därför vill Kristdemokraterna inrätta ett barn- och elevombud som utifrån skollagen ger råd
och anvisningar till skolledning och pedagoger i syfte att stävja kränkande behandling och är
ett odelat stöd för barnen. Ingen elev i Borås Stads skolor ska behöva stå inför den maktlöshet
det innebär när skolans hjälp inte är tillräcklig. Därför ska ombudet även finnas tillgängligt för
barn och föräldrar som känner att de av någon anledning inte kan vända sig till den egna
skolan för att lösa de problem som finns. Ombudet ska även kartlägga skolornas anmälningar
om missförhållanden.
Skolan är en arbetsplats där kravet på en god arbetsmiljö är minst lika viktigt som på andra
arbetsplatser. Trakasserier hör inte hemma där.
Vi förslår Kommunfullmäktige besluta att uppdra åt Stadsdelsnämnden Norr att inrätta ett
kommunövergripande barn- och elevombud för årskurs F-9 med uppgift att:
-

utifrån skollagen ge råd och anvisningar till skolor i syfte att stävja kränkande
behandling
kartlägga missförhållanden
vara ett stöd för barn och familjer då en kränkande situation ändå uppstått

Falco Güldenpfennig
Kristdemokraterna
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Yttrande över motionen ”Inför ett elevombud i Borås
Stad”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att:
1. Avstyrka motionen.
2. Föreslå Kommunstyrelsen att ge ett utredningsuppdrag i ärendet till
lämplig instans inom kommunen för att närmare belysa fördelar,
nackdelar och konsekvenser.
3. Översända upprättad tjänsteskrivelse som Stadsdelsnämnden
Västers yttrande till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
I motionen ”Inför ett elevombud i Borås Stad” föreslås att Borås Stad ska
inrätta ett lokalt barn- och elevombud som ska ge råd och anvisningar till
skolledning och pedagoger i syfte att stävja kränkande behandling.
Ombudet ska också kartlägga skolornas missförhållanden och finnas
tillgänglig som stöd för barn och vårdnadshavare. Stadsdelsförvaltningen
Väster framhåller att arbetet på skolorna mot kränkande behandling är
systematiskt och välfungerande samt att kompetensen hos personalen är
god. Inom organisationen finns stödfunktioner till skolorna i detta arbete
och arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är systematiskt.
Det finns inte ett behov av att inrätta ett lokalt elevombud som ska arbeta
med råd, anvisningar och kartläggning av missförhållande.
Stadsdelsförvaltningen Väster ser dock att det kan finnas ett behov av ett
fristående stöd till elever som blivit utsatta och deras vårdnadshavare.
Stadsdelsförvaltningen Väster föreslår att frågan vidare utreds för att visa
hur uppdraget hos ett lokalt elevombud i Borås Stad skulle se ut utifrån de
förutsättningar som finns. Belysa fördelar, nackdelar och konsekvenser samt
om det är möjligt att inrätta denna nya roll utifrån nuvarande ekonomiska
ramar.
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Yttrandet i sin helhet
I motionen ”Inför ett elevombud i Borås Stad” föreslås att Borås Stad ska
inrätta ett barn- och elevombud som utifrån skollagen ska ge råd och
anvisningar till skolledning och pedagoger i syfte att stävja kränkande
behandling. Ombudet ska också kartlägga skolornas missförhållanden och
finnas tillgänglig som stöd för barn och vårdnadshavare som känner att de
av någon anledning inte kan vända sig till den egna skolan för att lösa de
problem som finns.
Barnombudsmannens (BO) har nyligen publicerat fördjupningsarbetet
Välkommen till verkligheten - barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och
trakasserier i skolan (2015). I fördjupningsarbetet beskriver BO att de barn
som inte kan, vill eller vågar söka stöd på den egna skolan måste få
möjlighet att kunna vända sig till en oberoende instans på nära håll. Detta
framhålls som särskilt viktigt i de fall där barn blivit kränkta av vuxna på
skolan. BO föreslår därför att alla kommuner och enskilda huvudmän ska
inrätta ett lokalt barn- och elevombud dit barn kan vända sig direkt.
Det finns lokala elevombud i flera kommuner i Sverige. Norrköpings
kommun inrättade denna tjänst för drygt ett år sedan. Det lokala barn- och
elevombudet i Norrköping verkar inom förskolan, grundskolan och
gymnasiet. Hen har i uppgift att arbeta med att förbättra skolornas rutiner
och arbete med diskriminering och kränkande behandling samt att utveckla
värdegrundsarbetet på skolorna. Dessutom fungerar hen som stöd till barn
och vårdnadshavare. I telefonsamtal och e-postkorrespondens med Mats
Olsson, utbildningsdirektör i Norrköpings kommun, samt med det lokala
barn- och elevombudet Stephan Andersson ges en positiv beskrivning av
deras val att inrätta denna tjänst. Mats Olsson beskriver att effekterna under
det första året varit att antalet anmälningar till huvudman mer än
fördubblats och han bedömer att denna ökning visar på en större
medvetenhet och förståelse i verksamheterna. Barn- och elevombudet har
stöttat familjer i cirka 35 ärenden. Mats Olsson betonar vikten av att
elevombudet har en oberoende ställning.
Stadsdelsförvaltningen Västers skolor har ett väl fungerande
likabehandlingsarbete mot diskriminering och kränkningar. Arbetet är
förebyggande, främjande och åtgärdande. Det finns rutiner, system och en
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organisation för detta arbete och när elever upplever att de har blivit
kränkta tas det på allvar. Personal som uppmärksammat att en elev blivit
utsatt skriver en incidentrapporter som lämnas till rektor och elevhälsoteam
för utredning. Enligt rutinen anmäls detta också till huvudman. Samtliga
skolor upprättar årligen en plan mot diskriminering och likabehandling som
grundar sig i elevernas situation på varje enskild skola.
I motionen föreslås att elevombudsmannen ska arbeta med att ge råd och
anvisningar till skolor samt att kartlägga missförhållanden. Dessa funktioner
anser Stadsdelsförvaltningen Väster redan finns inom organisationen.
Rektorer och elevhälsoteamet har en god kompetens inom detta område.
De får också stöd och hjälp med utvecklingsarbete av områdeschef,
planeringsledare samt personal på utvecklingsenheten. Dessa funktioner
stöttar också rektor på olika sätt i arbetet med att kartlägga
missförhållanden. Skolverket har gett ut allmänna råd om arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling, dessa allmänna råd fungerar
också som ett stöd för skolorna i deras arbete.
I klimatenkäten som genomförs årligen uppger ca 94 % av eleverna i åk 4-9
i Stadsdelsförvaltningen Västers skolor att de känner sig trygga i skolan. I en
nationell jämförelse är detta ett bra resultat. Samtidigt är det ca 6 % procent
av våra elever som svarar att påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan”
stämmer dåligt eller att det inte stämmer alls. Kränkningar förekommer och
arbetet mot kränkande behandling och diskriminering måste alltid vara
prioriterat och aktuellt på skolorna. Stadsdelsförvaltningen Väster bedömer
att det inte finns ett behov av att
inrätta ett lokalt elevombud med uppgiften
TJÄNSTESKRIVELSE
4 (4)
att ge råd och anvisningar eller att kartlägga missförhållanden. Förvaltningen
anser dock att vi idag inte fullt ut ger barn och vårdnadshavare det stöd i
form av en oberoende instans 2015-09-08
till utsatta elever och deras
föräldrar som
2015/SDNV0118
efterfrågas i motionen och av BO. Inrättandet av ett lokalt elevombud
skulle kunna bidra till ett förbättrat stöd för utsatta barn och deras
vårdnadshavare. Stadsdelsförvaltningen Väster föreslår att frågan vidare
utreds för att visa hur uppdraget hos ett lokalt elevombud i Borås Stad
skulle se ut utifrån de lokala förutsättningar som finns. Belysa fördelar,
nackdelar och konsekvenser samt om det är möjligt att inrätta denna nya
roll utifrån nuvarande ekonomiska ramar.
Samverkan
Ärendet har ej samverkats.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef
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§ 142

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2015-09-28

2015/SDNV0118

Yttrande över motionen "Inför elevombud i Borås Stad"
I motionen ”Inför ett elevombud i Borås Stad” föreslås att Borås Stad ska inrätta ett lokalt
barn- och elevombud som ska ge råd och anvisningar till skolledning och pedagoger i syfte
att stävja kränkande behandling. Ombudet ska också kartlägga skolornas missförhållanden
och finnas tillgänglig som stöd för barn och vårdnadshavare. Stadsdelsförvaltningen Väster
framhåller att arbetet på skolorna mot kränkande behandling är systematiskt och
välfungerande samt att kompetensen hos personalen är god. Inom organisationen finns
stödfunktioner till skolorna i detta arbete och arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling är systematiskt. Det finns inte ett behov av att inrätta ett lokalt elevombud som
ska arbeta med råd, anvisningar och kartläggning av missförhållande.
Stadsdelsförvaltningen Väster ser dock att det kan finnas ett behov av ett fristående stöd till
elever som blivit utsatta och deras vårdnadshavare. Stadsdelsförvaltningen Väster föreslår
att frågan vidare utreds för att visa hur uppdraget hos ett lokalt elevombud i Borås Stad
skulle se ut utifrån de förutsättningar som finns. Den utredningen skulle då belysa fördelar,
nackdelar och konsekvenser samt om det är möjligt att inrätta denna nya roll utifrån
nuvarande ekonomiska ramar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Hermanssons (C) förslag:
- Tillstyrka motionen.
- Föreslå Kommunstyrelsen att ge ett utredningsuppdrag i ärendet till lämplig instans
inom kommunen för att närmare belysa fördelar, nackdelar och konsekvenser.
- Översända upprättad tjänsteskrivelse som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Per Carlssons (S) förslag:
- Avstyrka motionen.
- Föreslå Kommunstyrelsen att ge ett utredningsuppdrag i ärendet till lämplig instans
inom kommunen för att närmare belysa fördelar, nackdelar och konsekvenser.
- Översända upprättad tjänsteskrivelse som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Väster
beslutar i enlighet med Per Carlssons (S) förslag. Omröstning begärs.
Stadsdelsnämnden Väster godkänner följande beslutsgång:
Ja innebär bifall till Per Carlssons (S) förslag.
1(2)

B 1196

kommunfullmäktiges handlingar | 18-19 november 2015

Nej innebär bifall till Kerstin Hermanssons (C) förslag.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja av Lennart Andreasson (V), Anna-Karin Gunnarsson (MP),
Leif Johansson (S), Marie Sandberg (S), Per Carlsson (S) och Mikael Karlsson (S). Röstar
nej gör Kerstin Hermansson (C), Bill Bakkemose (M), Mattias Karlsson (M), Andreas
Bäckman (SD) och Anna-Clara Stenström (M). Med 6 röster för ja och 5 röster för nej
beslutar Stadsdelsnämnden Väster i enlighet med Per Carlssons (S) förslag.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:
1. Avstyrka motionen.
2. Föreslå Kommunstyrelsen att ge ett utredningsuppdrag i ärendet till lämplig instans
inom kommunen för att närmare belysa fördelar, nackdelar och konsekvenser.
3. Översända upprättad tjänsteskrivelse som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Reservation
Kerstin Hermansson (C), Bill Bakkemose (M), Mattias Karlsson (M), Andreas Bäckman
(SD) och Anna-Clara Stenström (M) reserverar sig i förmån till Kerstin Hermanssons
förslag till beslut.

Vid protokollet
Kristina Janze
2015-09-29

Ordförande
Per Carlsson

Justerande ledamot
Lennart Andreasson

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 september 2015.
Rätt utdraget betygar:

Kristina Janze

2(2)
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Kommunstyrelsen

Remiss, motion: Inför elevombud i Borås Stad
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att avstyrka motionen ”Inför elevombud i Borås Stad”.
Nämndens yttrande
Stadsdelsnämnden Öster konstaterar att elevombud redan finns på statlig nivå.
Skolinspektionen och Barn- och elevombudsmannen har idag de uppgifter som motionären
efterlyser. Det är statens uppgift att se till att skolor följer skollagen och andra förordningar.
Stadsdelsnämnden Öster stödjer uppfattningen att alla typer av missförhållanden som
mobbing, trakasserier och kränkande behandling måste åtgärdas och kartläggas. Det är även
viktigt att ge stöd till de som utsatts för detta. Nämnden anser också att det finns ett värde i
att ansvaret ligger utanför den egna organisationen och i statlig regi för att råd och
anvisningar, kartläggningar och stöd funktionerna ska vara objektiva i förhållande till
kommunerna.
Ärendet
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ska ge Stadsdelsnämnden Norr i uppdrag att
inrätta ett kommunövergripande barn- och elevombud för årskurs 7-9. Syftet är att motverka
mobbing, diskriminering eller kränkande behandling. Barn- och elevombudet ska utifrån
skollagen ge råd och anvisningar till skolledning och pedagoger i syfte att stävja kränkande
behandling, samt vara ett stöd för barn och familjer då en kränkande situation uppstått.
Ombudet ska finnas tillgängligt för barn och föräldrar som känner att de av någon anledning
inte kan vända sig till den egna skolan för att lösa de problem som finns. I ombudets
uppdrag ska det även ingå att kartlägga skolornas anmälningar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Sjösten (M) föreslår att nämnden ska tillstyrka motionen.
Ida Legnemark (V) föreslår att nämnden ska avstyrka motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Öster beslutar i
enlighet med Ida Legnemarks förslag.
Omröstning begärs.
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Följande omröstningsordning fastställs:
Ja innebär att Stadsdelsnämnden Öster beslutar enligt Ida Legnemarks (V) förslag.
Nej innebär att Stadsdelsnämnden Öster beslutar enligt Ulf Sjöstens (M) förslag.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja av Ida Legnemark (V), Eva Österlund Hjort (S), Tauno Haikara
(S), Emina Beganovic (S), Mohamed Ben Maaouia (S) och Bo-Göran Gunnarsson (MP). Vid
omröstningen röstas nej av Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Patric Cerny (FP),
Lars Lyborg (KD) och Björn Qvarnström (SD). Med 6 röster för ja och 5 röster för nej
beslutar Stadsdelsnämnden Öster att avstyrka motionen.
Reservationer
Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Patric Cerny (FP), Lars Lyborg (KD) och
Björn Qvarnström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ulf Sjöstens (M)förslag.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ida Legnemark
Ordförande

Ulrika Gustafson
Stadsdelschef
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Motion: Inför ett elevombud i Borås Stad
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0362

Ungdomsrådets beslut

Ungdomsrådet beslutar att tillstyrka motionen.

Ungdomsrådets yttrande i sammanfattning

Ungdomsrådet tycker att kommunen ska kämpa för att nå en ”noll-nivå” när det gäller antalet fall av mobbning och kränkningar. Förslaget att införa ett elevombud är bra
och därför värt att testa. Det kan vara ett steg i rätt riktning. Fördelarna med ett elevombud är att arbetet kan samordnas mellan skolorna och att skolorna kan få stöd
genom till exempel utbildningar. För att utfallet ska bli positivt tycker Ungdomsrådet
att ett elevombud måste våga sätta press på skolorna när det gäller att motverka
mobbning och kränkningar, samt ha befogenheten att göra det. Dessutom är det viktigt ett elevombud kartlägger mer än de redan kända missförhållandena eftersom
mobbing och kränkande behandling kan vara svårt att upptäcka. Om ett elevombud
införs är det viktigt att utvärderingar görs innan införandet och en tid efter, för att se
om arbetet har gett ett positivt resultat.

Ungdomsrådets yttrande i sin helhet

I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor, gymnasieskolor och fritidsgårdar. På stormöten deltar även representanter från stadsdelarnas ungdomsråd.
De är oftast runt 20-30 personer. Syftet med ungdomsrådet är att ungdomar skall få
mer inflytande i kommunen så att Borås Stad blir en bra stad för ungdomar att bo i.
Ungdomsrådet vill kunna fånga upp ungdomsfrågor från hela kommunen, däremot
vill Ungdomsrådet poängtera att de inte kan representera ALLA ungdomar i kommunen.
Ungdomsrådet anser att man alltid ska kämpa för en ”noll-nivå” när det gäller mobbning och kränkande behandling och att ett elevombud skulle kunna vara ett steg i rätt
riktning. Fördelarna med att ha ett elevombud är att det skulle vara lättare att samordna arbetet för att motverka mobbning och kränkande behandling mellan skolorna
och att kunna sätta press på skolorna att jobba mer med dessa frågor. Ett elevombud
skulle också kunna stödja skolorna i deras arbete genom till exempel utbildningar.
Ungdomsrådet tycker att det är viktigt att ett elevombud inte bara kartlägger kända
missförhållanden utan också gräver djupare och försöker hitta sådant som sker i det
dolda. Detta för att mobbning och kränkande behandling kan vara svårt att upptäcka.
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Om ett elevombud införs är det viktigt att en utvärdering görs efter en viss period, för
att se om det lett till någon positiv förändring. Det vore bra om en enkätstudie kan
genomföras både före, och ett tag efter, införandet så att resultaten kan jämföras.
De risker som Ungdomsrådet ser med införandet av ett elevombud är att det kan vara
svårt att skapa kontakt med, och samordna arbetet mellan, alla skolor. Ungdomsrådet
vill poängtera att tanken med att införa ett elevombud är väldigt bra och att det är
viktigt att rätt typ av person har tjänsten. Ett elevombud ska vara en person som kan
hålla kontakt med alla skolor, vågar sätta press på skolorna och som har befogenhet
att göra det.
I övrigt vill Ungdomsrådet kommentera på en av de inledande meningarna i motionstexten: ”Tyvärr utsätts barn i skolmiljön alltför ofta för kränkningar som en vuxen
aldrig skulle acceptera”. Även om Ungdomsrådet tror sig förstå hur textförfattaren
menar så tycker rådet att formuleringen är konstig och vill påpeka att kränkningar och
mobbning också förekommer bland vuxna.

Borås Stads Ungdomsråd
Linus Björnqvist
Ordförande Borås Stads Ungdomsråd
Eva-Maria Sandin
Vik. Ungdomsstrateg
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Svar på remiss: Motion, ”Inför ett
elevombud i Borås Stad”
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0362

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen ”Inför ett elevombud i Borås
Stad” genom att föreslå att frågan utreds vidare. Svaret översänds till
Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

I en motion daterad 2015-04-16 föreslår Falco Guldenpfennig,
Kristdemokraterna, att Kommunfullmäktige uppdrar åt Stadsdelsnämnden
Norr att inrätta ett kommunövergripande barn- och elevombud för
årskurserna F–9 med uppgift att:
• utifrån skollagen ge råd och anvisningar till skolor i syfte att stävja
kränkande behandling.
• kartlägga missförhållanden.
• vara stöd för barn och familjer då en kränkande situation ändå
uppstått.
Det råder ingen brist på information om ansvar när det gäller kränkande
behandling eller anvisningar om hur skolorna kan arbete mot mobbning,
kränkningar eller diskriminering. Trots det förekommer kränkningar på
skolorna och den avgörande frågan är om ett elevombud kan bidra till att
förhindra förekomsten av kränkningar.
Kontakter med Norrköping som haft barn- och elevombud under ett år
visar att frågan inte är helt okomplicerad och att innehållet i en tjänst som
barn- och elevombud kan diskuteras.
Stadsdelsnämnden Norr anser att skolorna i stadsdelen har goda kunskaper
om mobbning och kränkande behandling och att skolorna arbetar
systematiskt med frågan, såväl i förebyggande syfte som i enskilda
elevärenden, men konstaterar samtidigt att mobbning och kränkningar
förekommer i en utsträckning som inte är acceptabel.
Med hänvisning till ovanstående anser Stadsdelsnämnden Norr att frågan
om elevombud bör utredas ytterligare.
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Nämndens yttrande i sin helhet

Den senast genomförda klimatundersökningen visar att ungefär 94 % av
eleverna i årskurserna 4-9 känner sig trygga i skolan. 94 % är ett bra resultat
men det innebär samtidigt att 280 elever av de sammanlagt 4 600 elever som
besvarat klimatundersökningen upplever att påståendet ”Jag känner mig
trygg i skolan” stämmer dåligt eller inte stämmer alls.
Skolverket har tagit fram allmänna råd för arbete mot diskriminering och
kränkande behandling med anvisningar till huvudmän, rektorer och övrig
personal om hur de bör arbeta för att metodiskt främja likabehandling och
för att förebygga och åtgärda trakasserier och kränkande behandling. De
allmänna råden grundar sig på skollagen, diskrimineringslagen och
läroplanerna för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.
Skolorna har även tillgång till stödmaterial från
Diskrimineringsombudsmannen som tillsammans med Barn- och
elevombudet vid Skolinspektionen tagit fram ett verktyg som stödjer det
systematiska likabehandlingsarbetet på skolorna.
För att skolorna skall lyckas förebygga och åtgärda mobbning och
kränkningar krävs ett systematiskt arbete med en kombination av olika
insatser där personal, elever och föräldrar är involverade. Samtliga skolor
upprättar årligen en plan mot diskriminering och kränkande behandling som
baseras på en kartläggning av elevernas situation på respektive skola och
som utvärderas och justeras kontinuerligt.
Rektor på en skola är, så snart hen får kännedom om att en elev anser sig ha
blivit utsatt för kränkande behandling, skyldig att anmäla det till
huvudmannen som i sin tur är skyldig att skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förkommande fall
vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.
Barnombudsmannen (BO) har granskat hur de mänskliga rättigheterna
respekteras för barn och unga som upplever kränkningar och trakasserier i
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skolan. Med utgångspunkt i granskningen kan BO konstatera att arbetet mot
kränkningar i skolan måste ha ett tydligare fokus på barnets perspektiv och
rättigheter.
En av de förändringar i lagstiftningen som BO vill se är:
• Skyldighet att inrätta lokala oberoende barn- och elevombud dit
barn kan vända sig.
Det råder ingen brist på information om ansvar när det gäller kränkande
behandling eller anvisningar om hur skolorna kan arbeta mot mobbning,
kränkningar eller diskriminering. Trots det förekommer kränkningar på
skolorna och den avgörande frågan är om ett elevombud kan bidra till att
förhindra förekomsten av kränkningar.
Om Borås Stad skall införa ett elevombud bör uppdragets fokus ligga på att
vara stöd för barn och familjer då en kränkande situation har uppstått. I så
fall blir elevombudet en företrädare för barnet som är helt fristående från
skolan vilket kan ha ett stort värde eftersom kommunikationen mellan
skolans företrädare och familjen kan bli väldigt ansträngd i samband med
kränkningar, mobbning eller diskriminering.
Dock bör det, om det blir aktuellt, ingå i uppdraget att kontinuerligt
rapportera de ärenden elevombudet varit inblandad i, vilka initiativ som
tagits, vilka åtgärder som genomförts och vad det lett fram till.
Ett eventuellt elevombud bör inte tillhöra skolans organisation utan vara
fristående från skolan och därmed organiserad under annan nämnd eller
styrelse.
Kontakter med Norrköping som haft barn- och elevombud under ett år
visar att frågan inte är helt okomplicerad och att innehållet i en tjänst som
barn- och elevombud kan diskuteras.
Stadsdelsnämnden Norr anser att skolorna i stadsdelen har goda kunskaper
om mobbning och kränkande behandling och arbetar systematiskt med
frågan såväl i förebyggande syfte som i enskilda elevärende men konstaterar
samtidigt att mobbning och kränkningar förekommer i en utsträckning som
inte är acceptabel.
Med hänvisning till ovanstående anser Stadsdelsnämnden Norr att frågan
om elevombud bör utredas ytterligare.
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Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Inrättande av ett elevombud innebär en kostnad motsvarande c:a 500 tkr
och den kostnaden måste ställas i relation till värdet av de insatser ett
elevombud kan utföra, vilka effekter de får och om det skiljer sig från det
arbete med elever som upplever sig blivit utsatta för kränkande behandling
som sker på skolorna idag.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Se ovanstående yttrande.
Likabehandling

Se ovanstående yttrande.

Omvärldsperspektiv
Se ovanstående yttrande.

Facklig samverkan

Synpunkter har inhämtats från LSG, skola i Stadsdelsförvaltningen Norr
2015-08-10 samt från kommungemensamt LSG 2015-08-28 och ärendet har
därefter samverkats 2015-09-07.
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2015-09-21.

Remissinstans

Ärendet har inte skickats på remiss.
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef
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Dnr 2012/KS0555 216

Nr 118

vd: Strategisk Samhällsplanering
SvarLindqvist
på motion
Handläggare: Monica
73 22

av Morgan Hjalmarsson (FP) och Joakim
Malmberg (FP): Omarbeta Borås Stads styrdokument
”Förutsättningar för attKommunfullmäktige
bygga vindkraftverk i Borås”!

2015-10-12
Svar på

Dnr 2012/KS0555
216
motion
av Morgan
Hjalmarsson (FP) och Joakim
Malmberg
(FP): Omarbeta Borås Stads styrdokument ”FörFrån
Kommunstyrelsen
utsättningar
för att bygga vindkraftverk i Borås”!
Till
Kommunfullmäktige

Morgan Hjalmarsson (FP) och Joakim Malmberg (FP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2012-09-20 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att samhällsplaneringsavdelningen ges i uppdrag att utarbeta ett
nytt styrdokument för vindkraftetablering i Borås i enlighet med motionen.
I motionen framförs oro för hur boråsare påverkas i sina boendemiljöer och vill därför sätta de boende i första rummet för att öka acceptansen för vindkraft i Borås.
Motionen vill att en ny vindkraftplan tas fram eftersom utvecklingen gått framåt i
rasande fart, framför allt att verken blivit mycket högre, samt att det pågår debatt om
nationella riktvärden för skuggor och buller. Som nya förutsättningar att hantera
framförs tex lågfrekvent ljud och att kartera tysta områden. Motionen önskar också
att det framgår hur information och dialog ska ske med de invånare som drabbas av
en etablering i sina boendemiljöer.
Kommunstyrelsen vill förtydliga att det inte finns någon befintlig vindkraftplan, utan
bara en utredning som i sin tur ledde till ett fåtal vägledande principbeslut. Motionen
har inte varit remitterad.
Kommunfullmäktige gav i budget 2015 uppdrag till Kommunstyrelsen att ta fram en
vindbruksplan som ett tillägg till översiktsplanen. I detta arbete ska tysta områden
utredas.
För att kunna genomföra detta uppdrag behöver flera nämnders verksamheter
samarbeta. Kommunstyrelsen uppmanade 2015-02-23 Samhällsbyggnadsnämnden att
under 2015 påbörja en landskapsanalys.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd
B 1206

Bengt Himmelmann
Chef Strategisk samhällsplanering

kommunfullmäktiges handlingar | 18-19 november 2015

Motion till Kommunfullmäktige

2012-09-20

Omarbeta Borås Stads styrdokument ”Förutsättningar för att bygga vindkraftverk i
Borås”!
I dag finns planer på nio vindkraftsparker i Borås, för vilka man ligger olika långt framme i
tillståndsprocessen. Vissa av de planerade verken är uppemot 190 meter höga. Den planerade
vindkraftsexploateringen har väckt starka reaktioner, och många boråsare känner oro för hur
de kommer att påverkas i sina boendemiljöer. Vindkraftsenergi på platser där den inte stör
kringboende är positivt, och i linje med Borås Stads miljömål som Folkpartiet varit med och
utvecklat. Vi är övertygade om att ett nytt handlingsprogram som sätter de boende i första
rummet kommer att öka acceptansen för vindkraft i Borås.
Borås Stad har i dokumentet ”Förutsättningar för att bygga vindkraftverk i Borås” fastställt
riktlinjerna för etableringen, och identifierat områden som skulle kunna vara lämpliga för
vindkraftverk. Vi anser nu att en ny vindkraftsplan behöver tas fram. Utvecklingen har gått
framåt i rasande fart sedan planen antogs, och framförallt har verken blivit mycket högre.
Samtidigt pågår idag en debatt om de nationella riktvärden som finns för skuggor och buller.
För högre verk gäller nya förutsättningar. T ex genererar större vindkraftverk mer lågfrekvent
ljud än mindre verk. Flera exempel i texten pekar på att styrdokumentet är inaktuellt.
Angående bebyggelse och bostäder säger planen att vindkraftverk kan vara svåra att förena
med samlad bebyggelse eftersom verken då stör boende med t ex ljud och skuggor. Det är
svårt att se var ett verk på 190 meter inte skulle påverka någon samlad bebyggelse. Planen
talar också om ”verk i trädtoppshöjd”, vilket knappast skulle byggas idag. Vidare refererar
dokumentet till de planer som fanns vid utfärdandet på att Kommunledningskontoret under
2011 skulle kartera så kallade tysta områden i kommunen. Detta har aldrig gjorts!
En plan som stämmer överens med dagens förutsättningar behöver också behandla hur
informationsutbyte och dialog ska ske med de invånare som drabbas av en etablering i sina
boendemiljöer.
För att vindkraftverken ska nå en bred acceptans i Borås vill Folkpartiet att planen skrivs om
så att det tydligt framgår att Borås Stad tar hänsyn till de kringboende vid
vindkraftsetablering. Genom att sätta kommuninvånarna främst kommer vi att uppnå en
situation där alla är vinnare, då motståndet mot ny vindkraft kommer att minska.
Vi föreslår kommunfullmäktige att:
•

Ge samhällsplaneraravdelningen i uppdrag att utarbeta ett nytt styrdokument för
vindkraftsetablering i Borås i enlighet med motionen.

Morgan Hjalmarsson, Folkpartiet liberalerna
Joakim Malmberg, Folkpartiet liberalerna
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Dnr 2013/KS0546 269

Nr
119
Avd: Strategisk
samhällsplanering
Handläggare: Svar
Monica Lindqvist
på motion

av Heiti Ernits (MP) och Thomas
Wingren (MP): Etablera en textilvandringsled med
Kommunfullmäktige
miljö- och industritema
Svar på
2015-10-12

motion
av Heiti
Ernits (MP) och Thomas
Dnr 2013/KS0546
269
Wingren
(MP): Etablera en textilvandringsled med
Från
Kommunstyrelsen
Till
Kommunfullmäktige
miljöoch industritema
Heiti Ernits (MP) och Thomas Wingren (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-08-22 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ger uppdrag till miljöförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med andra berörda aktörer ta fram ett
förslag till en vandringsled enligt motionens intention som fullmäktige kan ta ställning
till.
Motionens intention är att etablera en permanent industrivandringsled som inte
nödvändigtvis behöver vara bemannad. Motionen har inte varit remitterad.
Textilstaden Borås bär på spännande och levande industrihistoria. I staden finns det
bevarat en hel del historisk bebyggelse med anknytning till den textila produktionen
längst Viskan som är angeläget att lyfta fram for Boråsare och besökare utifrån. Miljöförvaltningen arrangerade tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden en spännande
stadsvandring för de deltagarna som deltog i Sveriges Ekokommuners årkonferens
2013-04-25. Stadsvandringen hade ett textilt tema som även lyfte kopplingen till miljöfrågan på ett intressant sätt. Motionärerna anser att det hade varit spännande med
en etablering av en permanent industrivandringled med ovan sagda tema. Vandringsleden behöver inte nödvändigtvis vara bemannad utan kan utgöras av en led som är
konstnärligt och tydligt utmärkt på den fysiska kartan och på en digital karta över
Borås. Leden bör innehålla informationsskyltar med förklarande text och/eller fotografier samt QR-koder som hänvisar till mer information.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ge Kulturnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö-och konsumentnämnden i uppdrag att
tillsammans med andra berörda aktörer ta fram ett förslag till en textilvandringsled med miljö- och
industritema.
samt i övrigt bifalla motionen.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd
B 1208

Bengt Himmelmann
Chef för strategisk samhällsplanering
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SP4

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Heiti Ernits (MP) och Thomas Wingren
(MP): Etablera en textilvandringsled med miljö- och
industritema
Heiti Ernits (MP) och Thomas Wingren (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
2013-08-22 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ger uppdrag till miljöförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med andra berörda aktörer ta fram ett förslag
till en vandringsled enligt motionens intention som fullmäktige kan ta ställning till.
Motionens intention är att etablera en permanent industrivandringsled som inte nödvändigtvis
behöver vara bemannad. Motionen har inte varit remitterad.
Textilstaden Borås bär på spännande och levande industrihistoria. I staden finns det bevarat
en hel del historisk bebyggelse med anknytning till den textila produktionen längst Viskan
som är angeläget att lyfta fram for Boråsare och besökare utifrån. Miljöförvaltningen
arrangerade tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden en spännande stadsvandring för de
deltagarna som deltog i Sveriges Ekokommuners årkonferens 2013-04-25. Stadsvandringen
hade ett textilt tema som även lyfte kopplingen till miljöfrågan på ett intressant sätt.
Motionärerna anser att det hade varit spännande med en etablering av en permanent
industrivandringled med ovan sagda tema. Vandringsleden ska inte vara bemannad utan
utgörs av en led som är konstnärligt och tydligt utmärkt på den fysiska kartan och på en
digital karta över Borås. Leden bör innehålla informationsskyltar med förklarande text samt
hänvisningar till var ytterligare information finns att tillgå.
Kommunstyrelsen gör bedömningen att uppdraget inte, så som motionärerna föreslår, är
lämpligt för Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och Konsumentnämnden utan att
uppdraget istället ska läggas hos Kulturnämnden. I det praktiska arbetet kan Kulturnämnden
samverka med BoråsBorås TME, med Textile Fashion Center samt med nämnda
förvaltningar. Kulturnämnden är den nämnd som enligt Kommunstyrelsens mening är mest
lämplig att hålla samman arbetet med en textilvandringsled.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ge Kulturnämnden i uppdrag att tillsammans med andra berörda aktörer ta fram ett förslag till en
textilvandringsled.
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
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