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Nr 2
Ombud för Borås Stad på bolagstämma
för Borås Stadshus AB
2013-12-02

2013/KS0724 102

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S),
eller den kommunf ullmäktigel edamot han utser, väljs
till Borås Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2013 för Borås Stadshus AB.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Nr 3
Nytt Kongresshus i Borås
2013-12-16

Dnr 2012/KS0141 287

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Uppdrag
Kommunfullmäktige fattade 2013-01-24 ett principbeslut
om ett nytt Kongresshus i Borås. Avsikten var att förändra
och bygga om Folkets Hus/Kårhuset för att få en anläggning som svarar upp mot moderna krav och få en kapacitet
som motsvarar de förutsättningar som beskrivits i samarbetet med näringslivet genom partnerskapet BoråsBorås.
Det beslut som Kommunfullmäktige tog byggde på att
Lokalförsörjningsnämnden hade beräknat byggutgiften
till 200-210 Mkr och att en slutlig kalkyl senare skulle
underställas Kommunfullmäktige.
Övriga uppdrag som gavs i samband med principbeslutet
var:
• Industribyggnader i Borås AB (IBAB) får i uppdrag att
föreslå Kommunfullmäktige att bilda ett dotterbolag
för byggande och ägande av ett nytt Kongresscenter i
Borås.
• Det nya dotterbolaget, Eolus 6 AB, skall sedan förvärva
fastigheten Eolus 6 av Borås Stad samt projektera för en
ombyggnad till ett Kongresscenter enligt förslag från
Lokalförsörjningsnämnden.

• Det nya Kongresscentret skall om möjligt projekteras
också för konsertändamål.
• BoråsBorås TME AB får i uppdrag att föreslå Kommunfullmäktige att bilda ett dotterbolag, Borås Kongresscenter AB. Bolaget skall tillse att rätt funktioner
kommer att finnas i Kongresshuset

Arbetet efter principbeslutet
I avvaktan på ett slutligt ställningstagande av Kommunfullmäktige har bolagen Kongresshus AB och Eolus 6 AB
ej skapats. Istället har utredningsarbetet skett under de
tilltänkta moderbolagen IBAB och BoråsBorås TME AB.
Dessa bolag har nu redovisat sina utredningsuppdrag för
Kommunstyrelsen.

IBAB: s byggkostnadskalkyl
IBAB beskriver att bolaget under våren 2013 genomfört
en ny oberoende kostnadsbedömning av den tidigare förstudien. Bolaget har utrett förutsättningarna för att kunna
genomföra en Kongressbyggnad.
En påbyggnad av Borås Stads förstudie har genomförts
tillsammans med BoråsBorås TME AB. Projektkalkyler,
fastighetskalkyl och hyreskalkyler har tagits fram.
Bolaget bedömer att projektet går att genomföra i enlighet
med BoråsBorås TME:s, Lokalförsörjningsförvaltningens
och IBAB: s förstudie.

Projektbeskrivning

Förslaget till nytt Kongresshus i kvarteret Eolus
6 är ett bevarandeprojekt.
Även om det också till betydande del nybyggs. Ett
projekt som rekonstruerar
den ursprungliga byggnadens funktion i stadsväven
som offentlig mötesplats
och bevarar byggnadens
värde.
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Byggnaden får med denna om- och nybyggnad ett tredje
liv som Borås Kongresshus och kommer därigenom att
spela en fortsatt offentlig roll i Borås som samlingsplats för
stadens utveckling och kommunikation med sin omvärld.
Läget i staden är utomordentligt. Beläget mittemot Högskolan och i absolut närhet till såväl Borås Textil Fashion
Center som järnvägsstationen. Då även ett antal hotell
och restauranger och innerstaden är närbelägna Kongresshuset, så har det alla möjligheter att attrahera potentiella
kongressarrangörer.
För att översiktligt belysa trafik, angöring och parkering
m m har en transportanalysutredning daterad 2012-0628 genomförts. Slutledningen av denna är att inga större
hinder framkommit.
Total om- och nybyggnadsyta är 8 700 m2.
Genom ett Kommunfullmäktige beslut i december 2013
kan Kongresshuset preliminärt vara klart vid årsskiftet
2016-2017.
Investeringskostnad (exklusive fastighetsköp och bolagsbildning)
kronor
Entreprenadkostnad
Projektering

20 900 000
1 770 000

Bygglov och anslutningsavgifter

1 560 000

Byggherrekostnad

10 000 000
3 500 000

Ränta under byggtiden

3 500 000

Kostnadsbesparing i fördjupad förstudie

-7 080 000

Summa total för projektet, kronor exkl moms.
Kr/m (BTA)
2

Med underlag från två oberoende konsulter och översyn
av den svenska marknaden för Kongresshus beräknar
BoråsBorås TME AB att hyresnivån för ett Kongresshus
i den omfattning som de framtagna funktionsskisserna
beskriver för ett normalt verksamhetsår kommer att vara,
i en försiktig beräkning 2,5 mnkr, i en mer optimistisk
beräkning 3,0 mnkr per år. Uppskattningsvis kommer
det att ta 4-5 år för att uppnå nivåerna, då kongresser
har långa ledtider i kombination med hyresgästens behov
avskrivningar för investeringar i inventarier. En omsättningsbaserad hyra i kombination med en miniminivå
föreslås.
Efter erhållen marknadsmässig hyra kommer dotterbolaget
att gå med en förväntad förlust vilket förutsätts täckas av
kapitaltillskott eller koncernbidrag.

Sammanfattning av
Kongresshusprojektet
Kommunstyrelsen vill sammanfatta förutsättningarna för
kongresshusprojektet:

175 850 000

Kontroll och besiktning
Oförutsett

på vilka möjligheter som finns i den kommande verksamheten.

210 000 000
24 138

BoråsBorås TME AB:s intäktsbedömning
BoråsBorås TME AB har tidigare, i samband med Kommunfullmäktiges principbeslut, uttryckt behovet av ett
nytt Kongresscenter i Borås. Bolaget är beredd att ta på sig
en beställarroll, i enlighet med tankarna från principbeslutet, och genom en marknadsinriktad ledning bevaka så att
huset får relevanta egenskaper för att sedan via entreprenörer driva kongressverksamheten i huset. Organisatoriskt
kommer beställarrollen tas genom att BoråsBorås TME
AB sedan bildar ett dotterbolag.
BoråsBorås TME AB beräknar att det ekonomiska resultatet för dotterbolaget beror på i vilken utsträckning som
entreprenörens hyra täcker fastighetshyran från Eolus 6.
Bolagets egen hyresintäkt från en kommande extern entreprenör bör baseras på en marknadsmässig hyra baserad

Bakgrund

BoråsBorås TME AB har beskrivit att i Borås och Sjuhärad finns tillgång till ca 1 000 st potentiella lokala värdar
och dessa finns i vårt breda föreningsliv, i de politiska
förbunden, i samfund, inom näringslivet och framför allt
i de kunskapscentra vi har i Borås, och som varit med i
processen om ett möteshus i Borås.
Tre viktiga parter är Högskolan i Borås, SP Statens
provningsanstalt och Södra Älvsborgs Sjukhus. Alla har
de unik spetskompetens på internationell nivå och där
kongresser och möten ingår i deras arbetssätt. Att förlägga
dessa kongresser i Borås skulle ge dynamiska effekter i
samhället, genom kunskap och kunskapsförflyttning.
Mångfald av nationaliteter och språk och kännedom om
andra kulturer är en tillgång vid internationella möten.
BoråsBorås TME AB redovisar också de turistekonomiska
effekter, TEM-effekter, som blir möjliga. Definitionen på
en turist är en person som konsumerar något utanför sin
egen hemkommun. En kongressdeltagare spenderar i snitt
mer än en privatturist. Att lyckas få ett möte till staden
– något som är huvuduppgiften för Borås Convention
Bureau – är därför av flera skäl intressant.
Idag finns få anläggningar, anpassade för just möten med
en kombination av stora och små mötesrum. Med en kongressanläggning skulle nya möten kunna förläggas i Borås,
som idag hålls på andra orter.
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Kongresshusets alla möten, med övernattningar och privat
konsumtion, i Borås skulle ge en stor ekonomisk effekt.
Med Turistekonomiska mått mätt, inom handel – restaurang- hotell- transport och aktivitetsnäringarna, kan en
ökad omsättning i staden ha en potential på 100 mnkr per
år.

Då BoråBorås TME AB beräknar att en kongressentreprenör, efter inkörning, kan ersätta kongresshusbolaget med
2,5-3,0 mnkr per år så blir det förväntade underskottet,
efter hyra till Eolus 6, i bolaget årliga ca 15 mnkr. Detta
underskott måste täckas av koncernbidrag eller aktieägartillskott.

IBAB beskriver att kongresshusprojektet innebär att
byggnaden med denna om- och nybyggnad får ett tredje
liv som Borås Kongresshus och kommer därigenom att
spela en fortsatt offentlig roll i Borås som samlingsplats för
stadens utveckling och kommunikation med sin omvärld.
Bolaget bedömer också att läget i staden är utomordentlig.
Beläget mitt emot Högskolan och i absolut närhet till såväl
Borås Textil Fashion Center som järnvägsstationen.

Nuvarande Kårhusfastighet har för närvarande ett underskott i den kommunala budgeten på drygt 3 mnkr per år.
Då är långsiktigt underhåll och behov av ombyggnader ej
medräknade. Ett nytt Kongresshus ökar således underskottet i den kommunala koncernen med ca 12 mnkr per
år, men bygger då på en väsentligt stabilare fastighetsekonomisk lösning genom ett funktionellt och nytt hus.

Ekonomi

IBAB beräknar att den investeringsram på 210 mnkr som
Kommunfullmäktige tog ställning till i sitt principbeslut
kommer att hålla. Tillkommer gör ett köp av nuvarande
Kårhus som är bokfört till 38 mnkr, och som planeras
skrivas ned i kommunens bokslut till 13 mnkr. En nedskrivning är rimlig med hänsyn till att merparten av det
bokförda värdet består av studentlägenheter som kommer
att rivas.
IBAB beräknar att det blivande fastighetsbolaget Eolus
6 AB, inklusive fastighetsköp, kommer att behöva årliga
ca 18 mnkr för att klara fastighetsskatt, kapitalkostnader,
underhåll och fastighetsdrift. Tillskottet kommer genom
en hyra från det blivande kongresshusbolaget under BoråsBorås TME AB.
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För Boråsarnas del skall givetvis tilläggas den av
BoråsBorås TME AB beskrivna potentialen i de turistekonomiska effekter som inte direkt syns i den kommunala
budgeten utan genererar bl a fler arbetstillfällen. Bolaget
har beräknat denna effekt till ca 100 mnkr per år.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Industribyggnader i Borås AB, genom dotterbolaget
under bildande Eolus 6 AB, godkänns att investera
210 000 000kr i ett Kongresshus i Borås.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Från Industribyggnader i Borås AB
Till Kommunfullmäktige
2013-09-23

Förslag avseende ett nytt
kongresscenter i Borås kv Eolus 6
Industribyggnader i Borås AB (IBAB) har av Kommunfullmäktige fått uppdrag att utreda och föreslå om ett
kongresscenter kan etableras i kv Eolus 6.
IBAB har nu utrett förutsättningarna för att kunna genomföra en kongressbyggnad.
En påbyggnad av Borås Stads förstudie har genomförts
tillsammans med Borås Borås TME AB. Projektkalkyler,
fastighetskalkyl och hyreskalkyler har tagits fram.
IBAB bedömer att projektet går att genomföra i enlighet
med Borås Borås TME:s, Lokalförsörjningsförvaltningens
och IBAB:s förstudie samt Kommunfullmäktiges principbeslut 2013-01-24.
Industribyggnader i Borås AB hemställer att Kommunfullmäktige beslutar:
• Att Industribyggnader i Borås AB får i uppdrag att
bilda ett dotterbolag som förvärvar fastigheten Eolus 6
av Borås Stad.
• Att lndustribyggnader i Borås AB får i uppdrag investera 210 000 000 kr exkl fastighetsköp, för att bygga ett
kongresscenter enligt Kommunfullmäktiges principbeslut i fastigheten Eolus 6.
• Att lndustribyggnader i Borås AB får i uppdrag att hyra
ut kongresscentret till Borås Kongresscenter AB
(dotterbolag till BoråsBorås TME AB).
Bilagor:
Projektbeskrivning
Projektorganisation
Tidplan
Kalkyler
Med vänlig Hälsning
Industribyggnader I Borås AB (IBAB)
Björn Bergquist Lars Nordin
Styrelse ordf
VD

Från Industribyggnader AB
2013-09-12

Ombyggnad och nybyggnad
av Kongresscenter, Borås
Projektbeskrivning
Förslaget till nytt Kongresshus i kvarteret Eolus 6 är ett
bevarandeprojekt. Även om det också till betydande del
nybyggs. Ett projekt som rekonstruerar den ursprungliga
byggnadens funktion i stadsväven som offentlig mötesplats
och bevarar byggnadens värde.
Byggnaden får med denna om- och nybyggnad ett tredje
liv som Borås Kongresshus och kommer därigenom att
spela en fortsatt offentlig roll i Borås som samlingsplats för
stadens utveckling och kommunikation med sin omvärld.
Läget i staden är utomordentlig. Beläget mittemot
Högskolan och i absolut närhet till såväl Borås Textil
och Fashion Center som järnvägsstationen, även ett antal
hotell och restauranger och till innerstaden, så har det alla
möjligheter att attrahera potentiella kongressarrangörer.
För att översiktligt belysa trafik, angöring och parkering
m m har en transportanalysutredning daterad 2012-0628 genomförts. Slutledningen av denna är att inga större
hinder framkommit.
Total om- och nybyggnadsyta är 8 700 m2.

Tidplan
Genom ett kommunfullmäktige beslut i december 2013
kan kongresshuset preliminärt vara klart vid årsskiftet
2016-2017.
Investeringskostnad
Ekonomi (exklusive fastighetsköp
och bolagsbildning)
Entreprenadkostnad
Projektering

kronor
175 850 000
20 900 000

Kontroll och besiktning

1 770 000

Bygglov och anslutningsavgifter

1 560 000

Oförutsett

10 000 000

Byggherrekostnad

3 500 000

Ränta under byggtiden

3 500 000

Kostnadsbesparing i fördjupad förstudie

-7 080 000

Summa total för projektet, kronor exkl. moms.
Kr/m (BTA)
2

210 000 000
24 138
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Preliminär hyreskostnad

Incitamentskonstruktion

LFF har på uppdrag av Kommunstyrelsen genomfört en
förstudie av ett nytt Kongresscenter i Borås dat. 2012-0628 med en tillhörande kostnadsbedömning vilket genomfördes under våren 2012 och presenterades för dåvarande
styrgrupp 2012-06-21.

Entreprenören ersätts enligt självkostnadsprincipen, här
modifierad genom incitamentskonstruktion enligt nedan.

Kostnadsbedömningen av projektet har utförts på 2 sätt
dels genom en byggdelsanalys och dels genom att studera
kostnader för motsvarande andra tidigare genomförda
projekt. Båda analyserna hamnar på en bedömd byggkostnad i intervallet 200-210 mkr. I byggkostnaden ingår
ej inventarier eller markkostnader utanför tomtgräns.
Kostnadsläget är 2012.
Under våren 2013 genomförde IBAB en ny oberoende
kostnadsbedömning av förstudien, här kom man fram till
en bedömd byggkostnad på 217 mkr, 2013 års kostnadsläge.
Kostnadsökningen hänför sig bl a indexuppräkning av
byggkostnad.
Under våren 2013 har en projektgrupp som bildats av
BoråsBorås TME, IBAB har även deltagit, studerat förstudien i syfte att kritiskt granska förslaget med inriktning
på funktion. Här har ett antal punkter kommit fram i
kostnadsbesparande syfte. Projektgruppen är helt överens om att i samband med en fördjupad förstudie finna
kostnadsbesparande åtgärder på 7 mkr så den ursprungliga
kostnadsbedömningen på 210 mkr står fast.

Arbetsmodell Partnering

Partnering processen är uppdelad på två faser, en produktbestämning och en produktframställning.
Entreprenadformen är utförandeentreprenad. Detta är
viktigt för att IBAB skall fritt förfoga över material från
produktbestämning om projektet avbryts enligt nedan.
Under produktbestämningen bestämmer IBAB tillsammans med entreprenören en riktkostnad för projektet.
Beställaren med sina konsulter och entreprenören har
tillsammans studerat alternativa teknik- och fabrikatlösningar. Även omfattningen har diskuterats för att optimera
kostnad kontra hyresintäkter. Inget genomförandebeslut
tas förrän IBAB styrelse accepterat budgetkostnad.
När man är överens om kostnaden beställs entreprenaden
och produktframtagningsfasen vidtar. Ersättningsformen
är löpande räkning med riktkostnad och incitament vid
under- och överskridande. Beställaren har full insyn och
kan därmed fortsatt tillsammans med entreprenören styra
mot budget och påverka tid och kvalitet. Tiden blir viktig
för entreprenören för att minimera kostnader och erhålla
incitamentersättning.
B6

Riktkostnaden och reglerna för dess korrigering är endast
ett instrument för att beräkna incitamentsutfallet. Det
ligger i själva avtalets mening att både entreprenören och
IBAB är beredda att ta vissa risker, när det gäller arbetets
omfattning, något som framstår som rimligt med hänsyn
till att ersättningsformen till sin konstruktion är löpande
räkning.
Summan av entreprenörens rörliga kostnad enligt ovan
skall efter entreprenadens färdigställande jämföras med
riktkostnadskalkylen. Innan beräkning av incitament sker
skall riktkostnaden fastläggas. Detta sker genom korrigering av riktkostnadskalkyl (riktkostnadsändringar) med
hänsyn till:
• Den skillnad i bruttoarea eller volym enligt SS 02 10 53
som föreligger mellan den byggnaden som ursprungligen omfattades av entreprenörens åtagande och den
byggnaden som faktiskt utförts inom ramen för entreprenörens åtagande.
• Ändrade funktioner, väsentliga kvalitetsskillnader och
kvantiteter enligt överenskommelse.
Incitamentsberäkning:

• Slutkostnaden jämförs med den korrigerade riktkostnadkalkylen (riktkostnad).
• Om slutkostnaden överstiger riktkostnaden skall entreprenören svara för 50 % av överskridandet och IBAB för
50 % av överskridandet, upp till takpris enligt nedan.
• Om slutkostnaden understiger riktkostnaden erhåller
entreprenören av beställaren 50 % av skillnaden riktkostnad och slutkostnad.
Takpris:

• Riktkostnad +5 % = takpris.
• Takpriset korrigeras på samma sätt som riktkostnad.
• Om slutkostnaden överstiger takprisct svarar entreprenören för hela den överskjutande delen.
På slutlig ersättning tillkommer mervärdesskatt enligt lag.
Industribyggnader i Borås AB
Lars Nordin
Patrik Johansson
VD			
Projektchef
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Industribyggnader i Borås AB
Intäkter
Hyror Borås Kongress AB
Teknik / kommunikations ytor
Ej uthyrt
Summa intäkter

m2 BRA

kr/m2

År 1 2015

8 700

2 250

17 998 000

0

1

0

0

8 700

2 068,7

17 998 000

Kostnader
Kapitalkostnad 210 mkr 4,5%

8 700

543,1

-4 725 000

Avskrivning 210 mkr 33 år

8 700

731,5

-6 364 000

Kapitalkostnad 12 mkr 4,5%

8 700

55,2

-480 000

Avskrivning 12 mkr 50 år

8 700

27,6

-240 000

Fastighetsskatt 222mkr. 1 % 75 %

8 700

191,4

-1 665 000

Drift

8 700

400,0

-3 480 000

Underhåll

8 700

120,0

-1 044 000

Oförutsedda vakanser och ändr.

8 700

0,0

Administration

8 700

0,0

Summa kostnader

8 700

2 068,7

Resultat

8 700

0,0

1

2 068,74

Hyra kr exkl. el, renh, lås, larm, moms

Eolus 6 Hyreskalkyl 2013 12
IBAB
2013-12-03
Om del av sjätte våning kan hyras ut till annan verksamhet minskar hyran med 400 000 kr/år
INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB
Lars Nordin

B 10

-1 7998 000
17 998 000
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Från BoråsBorås TME AB

Förväntande hyresintäkter
på kongresshus
BoråsBorås TME AB har tidigare, i samband med Kommunfullmäktiges principbeslut, uttryckt behovet av ett
nytt kongresscenter i Borås. Bolaget är beredda att ta på
sig en beställarroll, i enlighet med tankarna från principbeslutet om att en marknadsinriktad ledning kan bevaka
så att huset får relevanta egenskaper för att sedan via
entreprenörer driva kongressverksamheten i huset. Organisatoriskt kommer beställarrollen tas genom att BoråsBorås
TME AB bildar ett dotterbolag.
Det ekonomiska resultatet för dotterbolaget beror på
i vilken utsträckning som entreprenörens hyra täcker
fastighetsarrendet. Hyresintäkt från kommande extern
entreprenör bör baseras på en marknadsmässig hyra
baserad på vilka möjligheter som finns i den kommande
verksamheten.
Med underlag från två oberoende konsulter och översyn
av den svenska marknaden för kongresshus uppskattar
BoråsBorås TME AB att hyresnivån för ett kongresshus
i den omfattning som de framtagna funktionsskisserna
beskriver för ett normalt verksamhetsår kommer att vara, i
en försiktigt beräkning 2 500 000 kr, i en mer optimistisk
beräkning 3 000 000 kr per år. Uppskattningsvis kommer det att ta 4-5 år för att uppnå nivåerna, då kongresser
har långa ledtider i kombination med hyresgästens behov
avskrivningar för investeringar i inventarier. En omsättningsbaserad hyra i kombination med en miniminivå
föreslås.
Efter erhållen marknadsmässig hyra kommer dotterbolaget
att gå med en förväntad förlust vilket förutsätts täckas av
kapitaltillskott eller koncernbidrag.
Vid styrelsemöte Borås 4 november 2013 Styrelsen för
BoråsBorås TME AB
Helena Ransjö Alcenius Ulf Olsson
Verkställande Direktör
Styrelseordförande
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Nr 4
Kommunikationspolicy för Borås Stad
2013-12-16

2013/KS0581 105

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Borås Stads informationspolicy löpte ut förra årsskiftet,
enligt Kommunfullmäktiges beslut om löpande renovering
av styrdokumenten. Sedan dess har Stadskansliet arbetat
med en ny kommunikationspolicy. Detta har skett inom
ramen för ett större arbete med en handbok för kommunikation.
Arbetet med denna handbok har nu framskridit så att
själva policyn kan läggas fram för beslut. Denna policy är
helt inriktad på att ange det förhållningssätt vi ska ha i vår
kommunikation och i vårt umgänge med omvärlden och
internt i organisationen. Den innehåller de värdeord som
anger vår attityd till kommunikationen och är inriktad på
att vara just en policy. Som sådan ger den stöd för hur vi
agerar i olika situationer.
Allt vad praktiska råd och anvisningar är kommer sedan
att finnas i handboken (som hade arbetsnamnet ”plattform” i remissen om kommunikationspolicyn). Där finns
ämnen som krisinformation, kontakter med massmedia,
marknadsföring, intern information, webb, sociala medier,
grafisk profil etc.
Innehållsmässigt har därför detta förslag till policy
väsentligt reducerats jämfört med den tidigare policyn,
då ett antal mer praktiska direktiv har flyttats till handboken. De värderingar som nu utgör policyn är dock helt
desamma som gällde i den tidigare policyn – öppen, sann,
tydlig, allsidig.
Förslaget har varit på remiss till alla nämnder och bolag.
21 svar har kommit. Förslaget tillstyrks av Lokalförsörjningsnämnden, Utbildningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Servicenämnden, Tekniska
nämnden, Miljönämnden, Stadsdelsnämnden Norr,
Stadsdelsnämnden Öster, Samhällsbyggnadsnämnden,
Kulturnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Borås Lokaltrafik AB,
Borås Djurpark AB, Fristadbostäder AB, AB Bostäder, Industribyggnader i Borås AB samt Borås Energi och Miljö
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AB. Revisorskollegiet och Viskaforshem AB avstår från att
yttra sig.
Följande synpunkter har dessutom lämnats.
Utbildningsnämnden vill ha en skrivning om intern
respektive extern kommunikation och i vilken ordning
information sprids, samt definiera målgrupper. Utöver
att ta vara på synpunkter från medarbetare bör policyn
även innehålla en mening om att ta till vara synpunkter
från allmänheten, säger nämnden. Nämnden vill att även
”plattformen” skickas på remiss.
Kommentar: Målgrupper och ordning på olika informationsåtgärder är en hur-fråga och behandlas i handboken.
Policyns ord om att ta vara på synpunkter står under
rubriken Medarbetaren och omfattar både externa och
interna synpunkter.
Handboken handlar helt om hur-frågor och hanteras på
handläggarnivå, i likhet med exempelvis den nyligen utarbetade handboken för medborgardialog. Som sådan är den
inte aktuell för remiss på nämndnivå, men den görs med
delaktighet och inflytande från många förvaltningar och
bolag, och kan dessutom även sedan den publicerats vara
under löpande omarbetning.
Sociala omsorgsnämnden vill lägga till att all information till allmänheten ska vara tillgänglig för alla, inklusive
personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar. Nämnden förutsätter också att språket,
syftningar och upprepningar kommer att ses över.
Kommentar: Anpassning till exempelvis personer med
kognitiva funktionsnedsättningar kräver speciell lättläst
text, dessutom olika varianter av lättläst beroende på
funktionsnedsättningens karaktär. Andra funktionsnedsättningar kan kräva olika tekniska lösningar. Önskemålet
är vällovligt, men inte möjligt att ställa som krav på all information med tanke på hur omfattande och tidskrävande
det är. Aspekten vägs in i handbokens målgruppsanalys.
För policyns del måste orden ”respekt för mottagaren och
lätt att ta till sig” anses ge tillräcklig anvisning.
Nämndens språkliga synpunkter har tagits till vara genom
en något ändrad disposition av texten.
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Arbetslivsnämnden väntar sig direktiv i ”plattformen” som
klargör när en medarbetare uttalar sig i tjänsten respektive
som privatperson.
Kommentar: Synpunkten lämnad till arbetsgruppen för
handboken.
Miljönämnden anser att policyn skulle vinna på en avstämning med kvalitetspolicyn när det gäller ordvalen.
Kommentar: En extra granskning av nämndens önskemål
har gjorts för att i vissa stycken harmonisera uttryckssättet. Däremot behöver inte ordvalet vara identiskt; de båda
policyerna handlar om olika ämnen.
Stadsdelsnämnden Norr önskar att de viktigaste värdeorden blir tydligare t ex genom avvikande typsnitt. Nämnden vill också kort förklara offentlighetsprincipen och
meddelarfriheten i policyn.
Kommentar: Ett allmänt direktiv för Borås Stads styrdokument är att inte upprepa sådant som redan står i
t ex lagar eller andra styrdokument. Förslaget till kommunikationspolicy är på 225 ord, och en beskrivning av
offentlighetsprincipen och meddelarfriheten skulle bli en
dominerande förlängning.
Handboken kommer att vara färdig kring årsskiftet. Kommunikationspolicyn gäller från dagen för Kommunfullmäktiges beslut.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
fastställa kommunikationspolicy för Borås Stad att
gälla för alla nämnder, förvaltningar och bolag.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Marie Ingvarsson
Enhetschef

Kommunikationspolicy
Borås Stad är en öppen organisation som arbetar på uppdrag av kommuninvånarna. Det präglar vår kommunikation. Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten anger i
vilken anda vi ska verka.
Öppen och tydlig är självklart för vår kommunikation. Vi
ska ta initiativ till kommunikation och förutse behov av
information. Vår information ska vara sann och ärlig. Den
ska ge en så komplett och allsidig bild som möjligt, även
när vi granskas och kritiseras. Den ska vara utformad med
respekt för mottagaren, och lätt att ta till sig.
I kontakter med massmedia gäller öppenhet och strävan
efter ömsesidig respekt för våra respektive roller.
Även marknadsföring från kommunen och dess bolag ska
ske i kommunikationspolicyns anda.

Syfte
Kommunikationen med invånarna ska göra Borås Stad
tillgänglig, underlätta för dem att ta del av vår service, och
ha inflytande över den. Ett syfte är också att ge kunskap
om kommunens roll i samhället.
Öppen kommunikation är stimulerande, och ökar glädjen
och stoltheten att vara invånare respektive medarbetare
i Borås Stad. Professionella och engagerade medarbetare
skapar en effektivare verksamhet.

Medarbetaren
Varje medarbetare är representant för Borås Stad, och
har förtroende att upplysa både allmänhet och media om
kommunens verksamhet.
Varje medarbetare har rätt att även utåt framföra sina åsikter om kommunens verksamhet. Vi har ett öppet klimat
och tar vara på synpunkter.

Ansvar
Den som har ansvar för en verksamhet ansvarar även för
kommunikationen.
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Nr 5
Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem
2013-12-16

Dnr 2013/KS0555 012

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

I enlighet med Kommunfullmäktiges plan för revidering
av styrdokument ska Borås Stads styr- och ledningssystem
revideras senast 2013. I förslag till revideringen så har
innehållet ändrats för att bättre stödja visionen Borås 2025
och för att tydliggöra principerna för hur ledning och
styrning ska fungera i Borås Stad. Förslaget har remitterats
till alla nämnder och bolag. Alla som svarat har tillstyrkt
förslaget.
Några nämnder har haft synpunkter på att det inte finns
en enhetlig benämning på invånare, brukare, kunder och
medborgare. Kommunstyrelsen anser att de olika benämningarna har olika betydelser och att dessa skillnader är
viktiga att uppmärksamma. Någon nämnd har velat ha
förtydligande på syfte och målgrupp för dokumentet. Här
anser Kommunstyrelsen att syftet är tydligt och att dokumentet ”beskriver strukturen för styrningen och ledningen
i Borås Stad, och ger ramen för övriga styrdokument”.
Målgruppen och ansvariga är som i alla styrdokument ytterst ledningen på olika nivåer, men dokumentet bör vara
känt för alla i organisationen.
Det har också framförs synpunkter på ännu tydligare visa
på vikten av samarbete, skrivningar kring de tre hållbarhetsperspektiven och att flera nämnder webbsänder
sina möten. Dessa synpunkter har tagits hänsyn till och
ändringar har genomförts.
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De största förändringarna mot det tidigare är att det ingår
skrivningar kring det systematiska förbättringsarbetet
– ständiga förbättringar – för att visa på att det är centralt för verksamhetsutvecklingen. Arbetet med ständiga
förbättringar kommer att avgöra Borås Stads förmåga att
möta ökande krav från brukare, kunder och medborgare.
Det finns också ett nytt kapitel kring medborgarinflytande och hur Borås Stad ska arbeta med medborgardialog,
synpunktshantering och mötesplatser för dialog i sociala
medier.
Den skrivning som tidigare fanns med om omvärldsbevakning har tagits bort. Inte för att det inte är viktigt utan för
att det idag inte finns en relevant gemensam modell med
ett gemensamt syfte. Omvärldsbevakning sker systematiskt utifrån varje verksamhets förutsättningar och behov.
Efter avslutad remiss så har Kommunstyrelsen, i den
politiska beredningen, också valt att ta bort skrivningarna
kring politiker- och tjänstemannarollerna.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nytt förslag till Styr- och ledningssystem för Borås Stad
antas, att gälla för alla bolag och nämnder. Dokumentet ska revideras senast 2017.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg
Kommunchef
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Remissammanställning
Från Stadskansliet
2013-12-16

Borås Stads styr- och
ledningssystem
Inkomna yttranden i sammanfattning
Revisorskollegiet

Revisorskollegiet avstår från yttrande

Lokalförsörjningsnämnden

Det är av särskild vikt att ett så grundläggande styrdokument som Borås Stads styr- och ledningssystem är tydligt
och lättförståligt. Nämnden ser därför mycket positivt på
den genomförda förbättringen av dokumentet.

Servicenämnden

Servicenämnden tillstyrker remissen och ställer sig positiva
till att styr‑ och ledningssystemet nu får en tydlig utgångspunkt i den politiska visionen Borås 2025.

Fritids- och folkhälsonämnden

Det är av särskild vikt att ett så grundläggande styrdokument som Borås Stads styr- och ledningssystem är tydligt
och lättförståligt. Styrelsen ser därför mycket positivt på
den genomförda förbättringen av dokumentet.

Fritids- och folkhälsonämnden arbetar idag med en
komplettering av Kommunfullmäktiges mål genom att
fastställa tydliga uppdrag i samband med budgetarbetet.
I samband med uppdragen redovisar nämnden vad det
är man vill ha utfört och inom vilken tidsram uppdraget
ska vara. Förvaltningen formulerar hur och vem som ska
utföra uppdragen samt återrapporterar till nämnd minst
en gång per år huruvida måluppfyllelsen nås eller inte.

Boras Lokaltrafik AB

Samhällsbyggnadsnämnden

Borås Lokaltrafik AB tillstyrker Borås Stads förslag till
Styr- och ledningssystem.

Borås Djurpark AB tillstyrker Borås Stads förslag till Styroch ledningssystem.

Samhällsbyggnadsnämnden ser vikten av ett tydligt och
långsiktigt styr- och ledningssystem. Att integrera målen
för Borås 2025 är en styrka för dokumentet och ger en
bred och djup förankring. Förslaget till nytt styr- och
ledningssystem är bra och tydligt i sin utformning och ger
en tydlig beskrivning av hur de olika delarna av Borås Stad
ska samverka.

AB Bostäder

Tekniska nämnden

AB Bostäder avstår från yttrande

Tekniska nämnden anser att ledningssystemet har med senaste uppdateringen blivit ännu tydligare hur principerna
för ledning och styrning skall fungera i Borås Stad.
Pilarnas riktning till det strategiska målområdet från
nämnd, förvaltning respektive enhet, till vänster på bilden
sidan 7, kan övervägas alternativt tas bort.

Industribyggnader i Borås AB

Borås Djurpark AB

Fristadbostäder AB

Fristadbostäder AB:s styrelse tillstyrker remissupplagan av
Borås Stads styr- och ledningssystem.

Viskaforshem AB

Viskaforshem AB avstår från yttrande

Borås Energi och miljö AB

Borås Energi och Miljö AB tillstyrker förslaget och har
inga ytterligare kommentarer eller synpunkter.

Miljö- och konsumentnämnden

Med anledning av reglerna för översyn av styrdokumentens giltighetstid har Stadskansliet tagit fram ett reviderat
förslag till styr- och ledningssystem för Borås Stad. Syftet
är att öka tydligheten inom områdena styrning, ledning
och uppföljning.
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Förvaltningens uppfattning är att förslaget lever upp till
detta syfte och att det är mer stringent och bättre sammanhållet till sin utformning än nu gällande dokument.
Förvaltningen anser dock att avsnittet om styrmodellen
ska kompletteras med att Borås Stad arbetar för en hållbar
utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska
dimensionerna samverkar. Om man går direkt på de sju
målområdena är det lätt att vi tappar det tvärsektoriella
perspektivet och att varje förvaltning och bolag bra fokuserar på sin ”stuprör”. Vidare är det viktigt att genomföra
en kommungemensam utbildningsinsats för att implementera det nya systemet.

Nämnden anser att det nya programmet på ett mycket
strukturerat och tydligt sätt beskriver styrkedjan i Borås
Stad. Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget.

Sociala omsorgsnämnden

Det finns en tydlighet i programmet som gör att det är
lätt att ta till sig och samtidigt är programmet kopplat till
Borås Stads vision 2025.

Kulturnämnden

Programmets fyra delar, styrmodellen, medborgarinflytande, styrdokumentation och uppföljning stämmer
väl överens med nämndens fyra perspektiv medborgare,
medarbetare, verksamhet och ekonomi. Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget.

Borås Stads styr- och ledningssystem har reviderats med
syftet att bli tydligare när det gäller gemensamma områden inom styrning, ledning och uppföljning.

Arbetslivsnämnden

Det ursprungliga programmet upprättades och beslutades
2010. Förslaget till nytt program följer i många stycken
det tidigare men har förändrats och tydliggjorts i vissa
avseenden. För det första slås fast att den politiska visionen
och strategin för Borås Stad, Vision 2025, är grunden i
allt vårt arbete framöver. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
betonas liksom i hög grad medarbetar- och chefskapets
roller. Ständiga förbättringar med ett framgångsrikt
kvalitetsarbete lyfts fram i förslaget till reviderat program.
Avsnittet om kommunens styrdokument är mer komprimerat i det nya dokumentet och avsnittet som handlar
om planering och uppföljning är omformat i vissa delar.
Ett avsnitt om intern kontroll har tillkommit i det nya
förslaget. Kapitlet om medborgarinflytande har förändrats
en hel del i förslaget och handlar om medborgardialog,
synpunktshantering och mötesplats för dialoger. Borta är
texter om medborgarkontrakt, ”Nöjd Kund-Index”, kvalitativ årsredovisning m m.
Kulturförvaltningen anser att förslaget om reviderat
program för styr- och ledningssystem för Borås Stad är
genomarbetat och tydligt efter de justeringar med de
ändringar och tillägg som är gjorda. Kulturnämnden
tillstyrker förslaget för programmet Borås Stads styr- och
ledningssystem.

Utbildningsnämnden

Program för Borås Stads styr- och ledningssystem är en
revidering av nuvarande program från 2010 som gäller till
och med 2013. Det nya programmet beskriver strukturen
för styrning och ledning i Borås Stad. Den utgör dessutom
ramen för övriga styrdokument.
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Det reviderade styr- och ledningssystemet för Borås Stad
är väl genomarbetat. Särskilt positivt är det sätt som
chefskap och medarbetarskap, samt ständiga förbättringar
lyfts fram på. Ledstjärnor i termer av professionalism,
engagemang och lärande behöver vidareutvecklas, liksom
begrepp som t ex effekter och målsatta indikatorer. Kund,
invånare och brukare etc bör ersättas av ett enda begrepp
i dokumentet. Något som saknas är att få ihop miljömålen med övriga mål, detta som en del i ett sammanhang
utifrån Borås Stads styr- och ledningssystem.

Stadsdelsnämnden Norr

Borås Stads Program för styr- och ledningssystem ska
revideras 2013. Programmet har förändrats en hel del och
stadsdelsnämnden vill framföra ett antal olika synpunkter
kring förslaget till Kommunstyrelsen. Nämnden anser
att programmet som helhet är en förbättring av tidigare
version och tillstyrker reviderat förslag för Borås Stads
styr- och ledningssystem.

Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster har möjlighet att yttra sig över
revidering av Borås Stads program om styr- och ledningssystem. Stadsdelsförvaltningen Väster finner att detta reviderade programmet tydligare än tidigare upplaga, beskriver hur planering och uppföljning av verksamhet, kvalitet
och ekonomi hänger samman. Dokumentet beskriver hur
styrning och ledningen sker i Borås Stad och förtydliga för
chefer och andra hur dessa processer går till. Stadsdelsförvaltningen Väster anser att det i dokumentet tydligare bör
beskrivas syftet och vilken målgrupp programmet vänder
sig till. I avsnittet om övrig uppföljning beskrivs sådant
som sker utöver ordinarie uppföljningsprocess. Stadsdels-
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förvaltningen Väster vill framföra att för uppföljning utanför ordinarie planerings- och uppföljningsprocess försvårar
arbetet med att ta om hand de förbättringsområden som
framkommer i analysen vid denna uppföljning.

Stadsdelsnämnden Öster

Sammantaget anser Stadsdelsnämnden Öster att styrdokumentet har blivit tydligare och mer stringent jämfört med
tidigare version. Förtydligandet att den politiska visionen
Borås 2025 utgör grunden för det målstyrda arbetet är ett
bra exempel på en systematik som samverkar.
Stadsdelsnämnden Öster noterar med tillfredställelse att
medborgarinflytandet fått ett större utrymme i dokumentet. Att begreppet ”ständiga förbättringar” nu finns med i
styrdokumentet är också positivt.
I dokumentet används olika benämningar på Borås Stads
invånare, bland annat medborgare, kund, brukare. En mer
enhetlig benämning vore eftersträvansvärt.
Under rubriken ”Mötesplatser för dialog” beskrivs att
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsen möten visas
i webb-TV. Här bör det förtydligas att även andra nämnder sänder via webb-TV.
Under rubriken ”Uppföljningen” beskrivs budget- och
uppföljningsprocessen på ett enkelt och tydligt sätt.
Däremot ställer sig Stadsdelsnämnden Öster tveksam
till texten under ”10-dagarsuppföljning” där det står att
Stadskansliet fastställer vilka förvaltningar som ska lämna
denna rapport. Nämnden förutsätter att samtliga nämnder
redovisar en 10-dagarsuppföljning.
Med hänvisning till ovanstående kommentarer ställer sig
Stadsdelsnämnden positiv till förslaget om ett reviderat
styr- och ledningssystem för Borås Stad.
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» Program
Borås Stads Styr- och
ledningssystem
Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 25 februari 2010
Reviderad den: x/x xx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen Dokumentet gäller för: Alla nämnder,
förvaltningar och bolag Dokumentet gäller till och med:
2017
Kommunstyrelsen har rätt att göra justeringar i programmet.

Principer för ledning och styrning
i Borås Stad
Detta dokument beskriver strukturen för styrningen och
ledningen i Borås Stad, och ger ramen för övriga styrdokument. Varje förvaltning och bolag ansvarar för att
upprätta rutiner och arbetssätt utifrån detta. Styr- och
ledningssystemet gäller för alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag, och omfattar fyra delar:
• Styrmodellen
• Medborgarinflytandet
• Styrdokumenten
• Uppföljningen

Styrmodellen
Den politiska visionen Borås 2025 är utgångspunkt för
allt arbete. För att stödja detta ska styr- och ledningssystemet ha en långtgående målstyrning. Det innebär att
arbeta med tydliga mål, framför allt med mål för verksamheterna. Det är grundläggande för en väl fungerande
målstyrning att det går att följa mål och uppdrag från
Kommunfullmäktige via nämnderna/styrelserna till den
enskilda arbetsplatsen eller enheten. Genom att bryta ned
visionen och de strategiska målområdena till mätbara mål
blir det också möjligt att följa upp och föra en dialog om
resultaten.
Styr- och ledningssystemet ska grundas på en genomtänkt
systematik och att alla delar i systemet samverkar; vem ska
göra vad, när och hur. Visionen Borås 2025, de strategiska
målområdena och de övergripande målen ska vara kända
av alla medarbetare.
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Ledningssystemet ska kännetecknas av
• tydliga och mätbara mål för verksamheten
• tydliga samband mellan finansiella mål och verksamhetsmål.
• ändamålsenlig, rättvisande och tillförlitlig redovisning
som snabbt ger information om avvikelser mot uppställda mål.
• ett rapporteringssystem som på olika nivåer kan ge relevant information om verksamhet och ekonomi.
• att styrningen sker professionellt, engagerat och lärande.
Styrningen ska göra att verksamheten bedrivs effektivt och
mot uppsatta mål. Det handlar om att skapa ett klart samband mellan resurser, prestationer, aktiviteter och effekter
för dem vi är till för.
Organisationens effektivitet säkerställs genom ändamålsenlig struktur med balans mellan befogenheter och ansvar,
och att medarbetarna har nödvändig kompetens och tydliga uppdrag. En viktig beståndsdel är en kultur där var
och en känner och tar sitt ansvar för både sitt eget arbete,
sin enhet och sin förvaltning/bolag.
I en framgångsrik organisation känner varje medarbetare
sig ha förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter, och cheferna på alla nivåer ser sin roll i att genomföra
de politiska besluten. Det innebär också att samarbeta
gränsöverskridande och ta gemensamt ansvar för att
utföra uppdragen och nå målen. Detta gäller såväl mellan
nämnder och styrelser som mellan förvaltningar, bolag,
verksamheter och enheter.
Alla medarbetare måste se sin roll i helheten och sträva
mot samma mål. Därför är det viktigt att alla också känner till målen. Målstyrningen i Borås Stad utgår från visionen Borås 2025 och mäts och följs upp genom uppdrag
och målsatta indikatorer. De mål som sätts för indikatorerna ska vara SMARTA, dvs Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta och Aktivitetsskapande.
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Visionen bygger på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. I allt som görs i strävan mot att nå visionen – oavsett vad det gäller – ska såväl pengarna som människorna
och miljön tänkas in.
Indikatorer, uppdrag och aktiviteter ska utgå från visionens strategiska målområden:
1. Människor möts i Borås
2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
3. Företagandet växer genom samverkan
4. Livskraftig stadskärna
5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Ekonomin ger ytterst förutsättningarna för verksamheten,
tillsammans med engagerade och kompetenta medarbetare. Därför finns, utöver visionens målområden, även
stödområdet ekonomi och egen organisation.

Nämndernas och styrelsernas uppdrag

Kommunfullmäktige fördelar uppdrag med ansvar och
befogenheter till våra nämnder och bolag. Nämnderna
ska, enligt reglementet inom sitt område, se till att verk-

samheten bedrivs enligt fullmäk- tiges mål och riktlinjer,
och på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Bolagen styrs på liknande sätt genom bolagsordningar och
ägardirektiv. De står under Kommunstyrelsens uppsikt
och ska följa direktiv från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar. För Kommunstyrelsen gäller samma som för övriga nämnder, men
utöver det har Kommunstyrelsen också en uppsiktsplikt
över övriga nämnder och bolagen, och ska följa de frågor
som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen kan också göra
framställningar hos Kommunfullmäktige och nämnder
och begära in yttranden och upplysningar.
Lednings- och samordningsfunktionen innebär att Kommunstyrelsen ska upprätta styr- och ledningssystem och
ge ramarna för planering, budgetprocess och uppföljning.
Vidare innebär uppsikten att följa upp situationen i nämnderna och bolagen/styrelserna. För kommunala bolag ska
ändamålet anges i bolagsordningen, och Kommunstyrelsen ska årligen pröva om verksamheten i de helägda och

B 19

kommunfullmäktiges handlingar | 16 Januari 2014

delägda kommunala bolagen varit förenlig med ändamålet
och de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen ska följa omvärldsutvecklingen, inte
minst den ekonomiska utvecklingen med dess konsekvenser för skatteunderlag m m.

Medarbetarnas roller

delaktighet. Chefen ska vara lyhörd för medarbetarnas
skiftande behov, och ge utrymme för lärande, förändring
och utveckling. Chefen ska ge återkoppling på medarbetarnas resultat, och sprida goda exempel.
Chefen ska driva och utveckla verksamheten mot målen,
ansvara för planering, genomförande och uppföljning,
samt analysera resultat och kvalitet för ständiga förbättringar. Chefen ska följa vad som sker i omvärlden och
samverka med viktiga aktörer.

Medarbetarskapet
I Borås Stad ska varje medarbetare ha en tydlig roll och se
sin betydelse för att uppfylla verksamhetens mål. Ett gott
medarbetarskap ska präglas av professionalism, engagemang och lärande. Tillit och respekt är honnörsord i alla
möten med andra människor.
En effektiv verksamhet av god kvalitet bygger på kunskap
och professionalism. Vårt engagemang ska bidra till att vi
når målen, och att Borås Stad växer och utvecklas genom
kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. Vi
ska känna förtroende att utveckla och ständigt förbättra
verksamheten.
Alla medarbetare ska ta ansvar också för sin egen utveckling genom kontinuerligt lärande och att vara öppen för
nya arbetssätt och metoder, att lära av varandra, och dela
erfarenheter. Verksamheten blir bättre genom att vi utvärderar resultat och utvecklar arbetssättet.
Ett gott medarbetarskap innebär också ett personligt
ansvar för den gemensamma arbetsmiljön och den egna
hälsan.

Chefskapet
Ett gott chefskap ger medarbetarna förutsättningar att i
det dagliga arbetet göra skillnad för Borås Stad och dess
invånare. Även chefskapet ska präglas av professionalism,
engagemang och lärande.
Ett gott chefskap har nyttan för medborgarna/brukarna/
kunderna i fokus. Chefen ska vara väl för- trogen med
uppdraget från det politiska systemet, och i förlängningen
medborgarnas behov.
Chefen ska företräda Borås Stad och vara en god förebild
och bärare av värderingarna i våra styrdokument. Chefen
ska skapa en god balans mellan måluppfyllelse, kvalitet,
effektiv resursanvändning och omtanke om medarbetarna,
och se till helheten såväl som den egna verksamheten.
Chefen ska skapa hälsofrämjande arbetsplatser med ett
tryggt, öppet och tillåtande klimat, tydliggöra mål och
uppdrag, samt delegera och fördela ansvar för att skapa
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Ständiga förbättringar

Framtiden ställer krav på att vi ska kunna möta boråsarnas önskan om hög kvalitet på service, ökad valfrihet,
inflytande och delaktighet. Samtidigt ökar konkurrensen
om arbetskraften. Ett systematiskt förbättringsarbete är
därför centralt för verksamhetsutvecklingen. Arbetet med
ständiga förbättringar kommer att avgöra vår förmåga att
möta ökande krav från brukare, kunder och medborgare.
För ständiga förbättringar och ett framgångsrikt kvalitetsarbete ska våra ledstjärnor vara professionalism, engagemang och lärande.
Förbättringsarbetet är inget projekt. Det ska vara ständigt
pågående och har inget slut. Vi ska utveckla vår förmåga
att ständigt förbättra vår verksamhet, och därför blir vi
aldrig klara. Förbättringsarbetet handlar om sätt att arbeta
och sätt att tänka; att lära av misstag och framgångar,
både egna och andras, och att arbeta långsiktigt och hållbart. Vi utvecklar ledare och medarbetare, och fokuserar
på dem vi är till för.

Ständiga förbättringar innebär att
• arbeta systematiskt och kontinuerligt med förbättringar i vardagen
• arbeta med synpunktshantering för att omedelbart
kunna rätta till och förbättra
• hushålla med resurser så att de används så effektivt som
möjligt.
• fokusera på det som ger värde till medborgare, brukare
och kunder
• ständigt utvärdera för att standardisera eller förkasta
arbetssätt, dvs skapa en lärande organisation
• ha ett förbättringsarbete som drivs av medarbetarna
• sträva efter effektiva flöden i processerna
• undersöka vad kunderna och brukarna anser om verksamhetens kvalitet
• systematiskt jämföra över tid och med andra, och lära
av de bästa
• kommunicera resultat till invånare och medarbetare.
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Medborgarinflytandet

Synpunktshantering

Vårt arbete ska utgå från boråsarna. Uppdraget är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi ska erbjuda
likvärdig service och tjänster utifrån medborgarnas skiftande behov. Vårt arbete ska göra skillnad för Borås Stad
och dess invånare.

En attraktiv kommun kan skapas på många olika sätt.
Vi ska vi uppmana medborgarna/ brukarna/ kunderna
att tala om vad de tycker i konkreta frågor. Syftet är att
snabbt kunna rätta till fel eller brister. Synpunkter och
avvikelser ger dessutom viktig kunskap för att identifiera
brister, förbättra processer och utveckla utbudet av tjänster.

Alla som har kontakt med vår verksamhet ska få ett gott
bemötande och känna sig delaktiga i att utforma insatsen
eller tjänsten. Tillit och respekt ska vara honnörsord i våra
möten med alla medborgare.
Medborgarna och brukarna/kunderna vill få information,
valfrihet, kvalitet, delaktighet och medbestämmande i
den offentligt finansierade verksamheten. Det innebär att
nämnderna har både ett befolkningsperspektiv och ett
brukar/kundperspektiv att hantera.
Vi ska systematiskt arbeta med att
• förbättra möjligheten för dialog och inflytande för
medborgarna
• informera om rättigheter och skyldigheter för den
enskilde
• informera om tjänsternas innehåll, kvalitet och kostnader
• ta till vara synpunkter från brukare och medborgare för
att förbättra verksamhet, service och bemötande
• följa upp hur verksamheterna tillgodoser brukarnas/
kundernas behov
• analysera konsekvenserna för medborgare/brukare/kunder inför beslut.

Nämnderna och styrelserna ska använda synpunkter och
avvikelser som ett underlag i att fördela resurser för att på
bästa sätt tillgodose medborgarnas och brukarnas/kundernas krav och behov.

Mötesplatser för dialog

Borås Stad ska finnas i sociala medier där våra medborgare
och intressenter finns. Inriktningen ska vara tvåvägskommunikation och att inbjuda till dialog. Målet är att öka
möjligheterna till delaktighet och påverkan.
Webben ska göra det möjligt att ställa frågor, lämna förslag, läsa de förtroendevaldas bloggar och se på Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens möten i direktsänd
webb-TV, eller lyssna i webb- radio. Detta gäller även för
ett flertal andra nämnder.
Under ett antal av Kommunfullmäktiges sammanträden
har allmänheten möjlighet att ställa frågor. Kommunstyrelsens och övriga nämnders sammanträden ska vara
öppna för allmänheten, när inte sekretess hindrar.

Medborgardialogen

Medborgardialogen vänder sig till alla som bor, verkar eller vistas i Borås. Syftet är att de förtroendevalda ska få ett
bredare underlag för att fatta bra och hållbara beslut.

Styrdokumenten

Medborgardialog ska ske när de förtroendevalda behöver
mer kunskap om medborgarnas värderingar, prioriteringar
och åsikter i en viss fråga. Den kan samtidigt ge medborgarna mera insikt i kommunens ansvar och behov av att
prioritera, och bidra till ökat förtroende för kommunen
och de förtroendevalda. Det är viktigt att besluta om medborgardialog tidigt i processen så frågan är påverkbar.

Grunden för Borås Stads beslutsstruktur finns i kommunallagen, och i viss mån i aktiebolagslagen när det gäller
kommunens bolag. Kommunfullmäktiges budget är vårt
viktigaste styrdokument för all verksamhet. Därutöver
finns ett stort antal styrdokument i Borås Stad. Dessa ska
vara strukturerade på ett enkelt sätt så att det inte skapas
alltför många olika nivåer i dokumentens hierarki. Det är
viktigt att dokumenten samordnas och att de är så konkreta, enkla och få som möjligt.

Vid medborgardialog ska medborgarna som lägsta nivå
ha rätten att bli hörda, vilket innebär att efterfråga
synpunkter. Medborgarna ska alltid få veta resultatet av
medborgardialogen och hur den påverkat beslutsprocessen.
Återkopplingen kan ske på olika sätt.

Tydlighet är en förutsättning både för funktionen som
styrinstrument och för uppföljningen. Styrdokumenten
ska vara utformade utifrån de mål och effekter som ska
uppnås. De ska kontinuerligt följas upp, utvärderas och
revideras.

När frågan berör flera nämnder eller bolag ansvarar den
som tagit initiativ till dialogen. Medborgardialogen är de
förtroendevaldas ansvar. Tjänstemännens roll är att vara
processledare, ta fram fakta samt stå för dokumentation.
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För att säkerställa att de olika styrdokumenten får en bred
förankring bland politiker och tjänstemän finns ett antal
grundregler. Dokumenten ska vara
• enkla, tydliga och kommunicerbara
• tydliga i uppdelning mellan politisk nivå och verksamhetsnivå
• förenliga med överordnade dokument
• operativa, eller kunna översättas till operativa mål eller
indikatorer
• utformade för att medge en långtgående decentralisering av beslutsfattandet
• tidsbestämda.
Vi måste vara noga med vilka begrepp som används i
olika sammanhang. Alla i organisationen ska känna till de
begrepp som används och veta vem som beslutar om vad.

Styrdokument fastställda av
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande
organ och fastställer den politiska visionen; Borås 2025.
Denna vision ligger sedan till grund för övriga styrdokument
Kommunfullmäktiges budget är kommunens övergripande styrinstrument och anger de politiska prioriteringar,
mål och resurser som ska styra nämnder och styrelser det
kommande året. Budgeten är överordnad övriga styrdokument som t ex program, strategier, riktlinjer och policyer.
Kommunfullmäktige fastställer i ett inledande avsnitt i
budgeten de indikatorer och uppdrag som har stor betydelse för att nå de strategiska målområdena i visionen. Det
ska kontinuerligt redovisas till Kommunfullmäktige i vilken grad målen för indikatorerna uppnåtts och uppdragen
utförts. I budgeten fastställer Kommunfullmäktige årligen
också avgifter och taxor.
Kommunfullmäktige fastställer Kommunstyrelsens och
nämndernas och bolagens uppdrag i reglementen och
ägardirektiv. Dessa är, utöver vad lag och författning säger,
grunddokumentet för en nämnds/styrelses verksamhet och
anger bland annat organisation, ansvarsområden, arbetsformer och beslutskompetens.
Andra dokument som Kommunfullmäktige fastställer är
strategier, policyer, riktlinjer och program. En strategi ska
peka ut en riktning och ange prioriteringar. En policy ska
ange ett förhållningssätt men ger inte några fasta regler,
bara principer som vägledning för bedömningar från fall
till fall. Riktlinjer däremot ger mer konkret stöd för ett
visst handlande och utformas för en viss verksamhet. Program kan blanda långsiktiga mål och översiktliga direktiv
med mer konkreta.
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Slutligen fastställer Kommunfullmäktige planer och regler
som är de mest konkreta dokumenten. Planer är instruktioner över initiativ som ska tas, och regler kan liknas vid
en samling ”paragrafer” som sätter exakta gränser för ett
handlande.

Styrdokument fastställda av Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan, utan särskilt bemyndigande
från Kommunfullmäktige, fastställa anvisningar för t ex
lönesättning, budgetdirektiv och budgetramar. Frågor av
större vikt eller principiell beskaffenhet ska dock beslutas
av Kommunfullmäktige.

Styrdokument fastställda av nämnder
och styrelser

Kommunfullmäktiges mål och inriktning är i huvudsak
övergripande och måste därför få en konkret uttolkning,
som kan vägleda nämndens verksamhet. Därför gör varje
nämnd årligen en budget som anger vad som ska åstadkommas, när i tiden det ska ske och hur resurserna ska
fördelas. Den ska ange tydliga, mätbara och målsatta
indikatorer för de verksamheter som nämnden ansvarar
för. Det måste tydligt framgå vad som fordras för att man
ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske.
Budgeten ligger till grund för verksamhetsplanerna och
detaljbudgeten.
Kommunens aktiviteter eller hur resurserna används är i
sig inte avgörande för om medborgarna anser att politikerna fullgjort sitt uppdrag på ett bra sätt. Det är effekterna
som är avgörande, och som budgeten måste sätta fokus på.
Nämnden kan också fastställa riktlinjer, planer och regler
för sitt verksamhetsområde. För nämnderna fastställs
gemensamma styrdokument av Kommunfullmäktige.
För styrelser gäller samma som för nämnder, om inte annat framgår.

Styrdokument fastställda av förvaltningar
och bolag

Förvaltningar ska upprätta verksamhetsplaner som beskriver hur de ska nå målen och utföra uppdragen. Planen ska
innehålla nyckeltal och verksamhetsmått, samt en beskrivning av de ekonomiska resurserna.
Förvaltningar och bolag fastställer också rutiner och
arbetssätt. Dessa ska beskriva hur och när olika händelser ska uträttas och inträffa. Det ska framgå när rutinen
senast reviderades, vem som har utarbetat den och vem
som fastställt den. Förvaltningar kan också ha behov av
handböcker eller liknande.

kommunfullmäktiges handlingar | 16 Januari 2014

Författningssamlingen

Utöver styrdokumenten finns ett antal dokument som har
juridisk betydelse också för medborgarna. De är samlade i
författningssamlingen. Här finns reglementen för nämnderna, administrativa gränser, lokala ordningsföreskrifter,
taxor och avgifter m m.

Uppföljningen
Kommunfullmäktiges budget är kommunens övergripande styrinstrument och anger de politiska prioriteringarna, målen, uppdragen samt tillgängliga resurser det
kommande året. Budgeten anger målvärden på Kommunfullmäktiges indikatorer, som utgör grunden för nämnder
och styrelsers budget. Indikatorerna är fleråriga medan
ambitionsnivån revideras varje år.
Budgeten ska konkretiseras och omsättas i praktik av
nämnder och styrelser. Förvaltningar och ledningar upprättar verksamhetsplaner och detaljbudgetar.

Budgetprocessen

Kommunstyrelsen fastställer i juni de ekonomiska planeringsramar som är grunden för nämndernas förslag till
budget. Nämnder gör förslag på budget på verksamhetsnivå, som skickas till Kommunfullmäktige för prövning.
Förslaget är samtidigt grunden för förvaltningens utarbetande av verksamhetsplaner och detaljbudgetar. Kommunstyrelsen bereder nämndernas budgetförslag inför
Kommunfullmäktiges beslut i november, valår december.
Nämnderna uppdaterar sina budgetförslag efter Kommunfullmäktiges beslut och tar egna beslut senast i december.
Kommunstyrelsen fastställer nämndernas budgetar senast
i februari.
Kommunstyrelsen kan vid behandling av nämndbudgetarna justera det ekonomiska mål som Kommunfullmäktige fastställt så att en nämnd får disponera överskott eller
får krav att täcka tidigare underskott.
För bolagen godkänner Kommunstyrelsen budgeten för
nästa år samt önskvärt läge på längre sikt. I förekommande fall görs detta även för bolagens affärsområden.
Kommunfullmäktige godkänner bolagens finansiella mål.

Kommunbidrag

Kommunfullmäktige ger varje nämnd ett eller flera kommunbidrag. För stadsdelsnämnderna sker detta med en
resursfördelningsmodell som bygger på befolkningsstrukturen i respektive stadsdel. Nämnderna beslutar sedan
om en nämndbudget som fördelar kommunbidraget på

verksamheterna. Kommunstyrelsen ger anvisningar om
hur detaljerad denna fördelning ska vara. Utifrån målområden, indikatorer samt uppdragen fastställer nämnden
sina mål för respektive verksamhet.

Uppföljning

Kommunfullmäktige följer upp sin budget vid tre tillfällen
under året, tertial 1 efter april, tertial 2 efter augusti och i
årsredovisningen. Delårsbokslut upprättas i samband med
tertialrapport 2, efter augusti. Rapporteringen till Kommunfullmäktige ska ha fokus på uppnådda resultat samt
en avstämning av resursanvändningen. Resultat ska analyseras utifrån vilka effekter det får i den egna verksamheten
och mot helheten i Borås Stad.
Vi har följande uppföljningsrutiner:

10-dagarsuppföljning
10-dagarsuppföljningen är en kortfattad rapport från
förvaltningarna till Stadskansliet och fokuserar på avvikelser jämfört med budget. Rapportering ska ske senast 10
dagar in på ny månad (gäller för februari, mars, maj, juli,
september, oktober och november). Uppföljningen gäller
ekonomi med årsprognos och väsentliga verksamhetsmått.
Stadskansliet fastställer vilka förvaltningar som under året
ska lämna denna rapport.

Månadsuppföljningar
Månadsuppföljningen är nämndens egen rapport och
analys av sin ekonomi och verksamhet med årsprognos.
Rapporten ska följa upp nämndens och verksamheternas
mål samt väsentliga verksamhetsmått. Vid befarade budgetavvikelser (verksamhet eller ekonomi) ska nämnderna
redovisa en åtgärdsplan för att nå ekonomisk balans och
måluppfyllelse. Kommunstyrelsen tar del av nämnder- nas
månadsuppföljningar.

Tertialuppföljningar
Månadsuppföljningarna per april och augusti är nämndernas och bolagens rapporter till Kommunfullmäktige;
tertialuppföljningar. Kommunstyrelsen bereder och
sammanställer dem. Dessa uppföljningar, tillsammans
med en analys av kommunens och bolagens ekonomi, blir
delårsrapporter till Kommunfullmäktige. Delårsrapporten per augusti innehåller även ett delårsbokslut för hela
kommunen. I tertialuppföljningarna kan nämnderna få i
uppdrag att fokusera på vissa verksamhetsområden för en
djupare analys av ekonomi och måluppfyllelse.
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Övriga uppföljningar
Under året ska också andra uppföljningar göras. Det kan
vara analyser av nationella undersökningar, egna brukarundersökningar och gemensamma styrdokument. Utifrån
resultaten kan nämnderna och bolagen även här få i uppdrag att fokusera på vissa områden för en djupare analys
och åtgärdsförlag.
Utöver detta kan nämnder ha krav på uppföljning av mål,
nyckeltal och verksamhet från lagstiftning eller myndigheter. När det är av större betydelse ska de också rapporteras
till Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige.
Utöver de undersökningar som kommunen deltar i eller
själv genomför har nationella myndigheter både regelbunden och riktad tillsyn i verksamheterna. Tillsynsrapporterna är ytterligare ett underlag för att förbättra och utveckla
verksamheterna.
Stadskansliet fastställer vilka centrala uppföljningar som
ska göras under året.

Årsredovisning
Borås Stads årsredovisning är i första hand ett analyserande beslutsunderlag för Kommunfullmäktige. Årsredovisningen ska
• tillsammans med nämndernas redovisningar och revisionsberättelser ligga till grund för Kom- munfullmäktiges prövning av nämndledamöternas ansvar för det
gångna årets förvaltning
• ge Kommunfullmäktige en rättvisande bild över kommunens och bolagens samlade finansiella ställning och
utveckling
• ligga till grund för Kommunfullmäktiges beslut om hur
nämndernas resultat ska överföras till nästkommande
år.
För bolagen godkänner årsstämman årsredovisningen och
beviljar styrelse och vd ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Årsredovisningen ska ge information om hur nämnderna
och bolagen följt Kommunfullmäktiges inriktning, om
man nått målen och genomfört uppdragen i budgeten,
samt hur resurserna använts. Kommunfullmäktige fastställer i budget vad som ska följas upp under året och vilka
nämnder och bolag som ska redovisa detta. Uppföljningen
ska fokusera på pågående och framtida utvecklingsarbete.
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Årsredovisningen ska också ge Kommunfullmäktige
underlag för planering och utveckling av verksamheten.
Detta ställer krav på att verksamhetsanalyserna redovisar
problem, förbättringsområden och utvecklingstendenser.
Årsredovisningen ska därför också innehålla
• analys av måluppfyllelse
• omvärlds- och nulägesanalys
• förslag på förbättringsområden.
Dialog

Den skriftliga styrningen och uppföljningen ska kompletteras med en tydlig och planerad muntlig dialog. Dialog
kan ske mellan politik och politik samt mellan tjänstemän
och tjänstemän. Politiken kan ta stöd av tjänstemän i sin
dialog. Två etablerade former för detta finns:

Planerings- och uppföljningssamtal – PLUPP

Kommunstyrelsen har regelbundna PLanerings- och UPPföljningssamtal med nämnderna och styrelserna. Syftet
med dessa samtal är att genom analys av ekonomin och
måluppfyllelsen få en fördjupad bild av nämndernas och
styrelsernas verksamheter i budget- och årsredovisningsprocesserna.
I dessa samtal medverkar de programansvariga kommunalråden, nämndernas/styrelsernas presidium, förvaltningschef/vd samt tjänstemän från Stadskansliet.

Planerings- och uppföljningssamtal – TUPP

Det finns även planerings- och uppföljningssamtal där
tjänstemän från Stadskansliet och respektive förvaltningschef deltar, TjänstemannaUPPföljning. Dessa samtal kan
hållas i samband med budget eller årsredovisning, och när
det finns särskild anledning.
Vi bör även eftersträva en dialog mellan Stadskansliet och
förvaltningarna/bolagen i samband med den fasta rapporteringen från nämnderna och styrelserna till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
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Intern kontroll

Intern kontroll är systematiska, ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner. Kontrollerna ska
på en rimlig nivå säkerställa att
• verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv
• informationen om verksamheten och den finansiella
rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig
• de regler och riktlinjer som finns för verksamheten följs
• möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.
Kommunstyrelsen ansvarar för att det finns en god kontroll. Nämnder och styrelser har det yttersta ansvaret för
intern kontroll inom respektive verksamhetsområde enligt
Kommunfullmäktiges beslut samt lagar och föreskrifter.
Nämnden/styrelsen ansvarar för att upprätta ett system för
intern kontroll, och ska årligen fastställa en internkontrollplan för att följa upp att systemet fungerar. Stadsrevisionen
prövar årligen om nämndernas och bolagsstyrelsernas
interna kontroll är tillräcklig.

B 25

kommunfullmäktiges handlingar | 16 Januari 2014

Nr 6
Utvärdering av förenklad handläggning
av bistånd i ordinärt boende inom äldreomsorgen
2013-12-16

Dnr 2013/KS0143

Från Kommunstyrelsen
Til Kommunfullmäktige

Bakgrund
Förenklad handläggning av bistånd till insatser i hemmet
infördes den 1 april 2008.
Syftet med den förenklade biståndshandläggningen är
• att ge den enskilde inflytande genom att själv bedöma
vilket behov av stöd man har
• att förenkla administrationen för kommunens handläggare.
Socialstyrelsen påpekar att ”förenklad handläggning” inte
finns vare sig i socialtjänstlagen eller annan lagstiftning.
Bakgrunden är en reaktion på alltför detaljerad behovsgranskning som av många äldre upplevs integritetskränkande och därefter styrande beslut som inte har någon
flexibilitet i genomförandet. I cirka en fjärdedel av Sveriges
kommuner har äldreomsorgen på olika sätt försökt hitta
metoder för att kunna ge sina brukare ett mer direkt
inflytande i vardagen. Mot bakgrund av lagstiftning och
rättspraxis kan det konstateras att det inte är förenligt med
socialtjänstlagen att ge individuella insatser utan individuell behovsprövning.
Om en kommun vill tillhandahålla serviceinsatser utan
behovsprövning för äldre finns det lagstöd för detta i lag
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter. (hushållsnära tjänster)
Borås Stads modell omfattar hemtjänstens service- och
omvårdnadsinsatser, trygghetslarm och matdistribution,
dvs de vanligaste insatserna för äldre i ordinärt boende.
Avgränsning gjordes till person som fyllt 70 år och som själv
kan bedöma sitt behov av hjälp och planera sin vardag. En
viktig aspekt är att ge förutsättningar för äldre att behålla
sina funktioner så långt som möjligt. Överenskommelsen
ger brukaren rätt till ett visst antal timmars bistånd till de
insatser han/hon behöver. För service är tiden 4 respektive 8
timmar per månad. Omvårdnadstimmarna motsvarar tiden
som krävs för att uppnå skälig levnadsnivå.
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Tidigare uppföljning
Kommunstyrelsen har genomfört en uppföljning (rapport)
av förenklad biståndshandläggning under åren 2008-2010.
Uppföljningen har gjorts i två steg, dels i november 2008
med 53 brukare i varierande ålder. I mars 2010 telefonintervjuades 38 brukare. Intervjuerna gjordes av samma
intervjuare och med samma frågor. Brukarna har fått större
inflytande. Biståndshandläggarna har blivit avlastade och
kunnat lägga kraft på information och dialog med brukare.
Systemet har också förstärkt ett mer brukarstyrt arbetssätt.
Farhågorna om ökade kostnader kan inte avgöras. Flera
andra faktorer kan ha påverkat under perioden. Antal
hemtjänsttimmar har totalt inte ökat.

Nuläge
Stadskansliet fick under hösten 2012 uppdraget att
tillsammans med stadsdelarna utvärdera den förenklade
handläggningen och ta fram ett förslag till fortsatt til�lämpning.
I utvärderingen framgår att det finns både för och nackdelar med förenklad handläggning.
Socialstyrelsen har presenterat en ny utredningsmodell
Äldres behov i centrum (ÄBIC) vid handläggning av
insatser för äldre personer. Under 2013 kommer modellen
att börja införas i Borås Stad. Modellen är framtagen av
Socialstyrelsen och bygger på den äldres egen uppfattning
om sina svårigheter och sina resurser. Utifrån brukarens
perspektiv bidrar Äldres behov i Centrum till insyn och
delaktighet i utredningen, planeringen och uppföljningen
av det stöd den äldre ansökt om /beviljats. Modellen bygger på att handläggaren enbart utreder det som den äldre
ansökt om vilket möjliggör att en ansökan om till exempel
serviceinsatser kan handläggas enkelt. Detta ger ett enklare sätt att utreda och även minskad administration. Den
äldre bibehåller sin integritet och behovet klarläggs utifrån
det som är väsentligt och betydelsefullt för den enskilde.
Stadsdelsnämnderna samt Centrala pensionärsrådet har
fått möjlighet att yttra sig över rapporten, Utvärdering av
förenklad handläggning.
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Stadsdelsnämnderna tillstyrker förslagen i remissen,
• förenklad handläggning avslutas inom äldreomsorgen
• Stadsdelsnämnden Öster får uppdraget att se över de
fastställda rutiner för handläggning som finns men
också utreda om det finns behov av rutiner för utförandet.
Centrala pensionärsrådet ställer sig bakom förslaget med
tillägget att det måste även fortsättningsvis finnas möjlighet att påverka insatserna. Den äldre måste få styra över
sin vardag.
I utvärderingen framgår att just likställigheten i insatsen
skiljer sig mellan traditionell och förenklad handläggning,
det skiljer också hur stadsdelarna tillämpar möjligheten att
få 4 respektive 8 timmar i insats. Kommunstyrelsen stödjer därför förslaget att avsluta den förenklade handläggningen och därmed börja tillämpa Socialstyrelsens modell
ÄBIC. Modellen innebär en mer likställig och rättssäker
och i vissa avseenden enkel handläggning för den äldre,
vilket är i linje med vad Socialstyrelsen meddelat utifrån
nuvarande lagstöd.
Kommunstyrelsen anser också att den äldre ska kunna ha
inflytande över sina insatser vilket modellen ger förutsättningar för.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Förenklad handläggning avslutas inom äldreomsorgen
och övergång till en ny modell sker successivt under
2014.
Stadsdelsnämnden Öster får uppdraget att revidera
nuvarande rutiner för handläggning men också utreda
om det finns behov av rutiner för utförandet.
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för uppföljning av
den äldres inflytande över hemtjänstinsatsen.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef

Bilagor:
-	Utvärderingen av förenklad handläggning av bistånd i
ordinärt boende inom äldreomsorgen.
-

Remissvaren i sin helhet.

Kommunstyrelsen föreslår att Stadsdelsnämnden Öster får
uppdraget att revidera nuvarande rutiner för handläggning
utifrån den nya utredningsmodellen men också utreda om
det finns behov av rutiner för utförandet. Stadsdelsnämnden Öster föreslås dessutom ansvara för att följa upp att
den äldre får inflytande över hur insatsen ska utföras inom
det bistånd som beviljats.
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Remissunderlag

Utvärdering av förenklad handläggning av bistånd i ordinärt
boende inom äldreomsorgen
Arbetsgruppen

Ingrid Falkholt
Maria Hallberg
Eva Österlund-Hjort
Jenny Tyter
Carin Liésen-Lindqvist
Ingegerd Eriksson

Stadsdelsförvaltningen Norr
Stadsdelsförvaltningen Väster
Stadsdelsförvaltningen Öster
Stadsdelsförvaltningen Öster
Stadskansliet
Stadskansliet

Att det alltid är en biståndshandläggare som träffar brukaren ansågs viktigt för kvaliteten. Handläggaren informerar
om att brukaren bara kan få hjälp med sådant som hon
själv inte klarar. Den enskilde bedömer själv sitt behov
av stöd. Därefter skrivs en överenskommelse på av båda
parter. Den motsvarar ett rambeslut om en grupp insatser.
Brukaren kan sedan ”avropa” insatser inom ramen och
insatserna kan därmed variera över tid efter behov.
Överenskommelsen ger brukaren rätt till ett visst antal
timmars bistånd till de insatser han/hon behöver. För service är tiden 4 respektive 8 timmar per månad. Omvårdnadstimmarna motsvarar tiden som krävs för att uppnå
skälig levnadsnivå.

Uppföljning 2010
Inledning
Stadskansliet fick under hösten 2012 uppdraget att
tillsammans med stadsdelarna utvärdera den förenklade
handläggningen och ta fram ett förslag till fortsatt til�lämpande.
En arbetsgrupp med representanter från stadsdelsförvaltningarna och Stadskansliet har genomfört uppdraget och
överlämnar härmed förslag till önskvärd utveckling av biståndshandläggningen inom äldreomsorgen i Borås Stad.
Förenklad handläggning av bistånd till insatser i hemmet
infördes den 1 april 2008.
Syftet med den förenklade biståndshandläggningen är
• att ge den enskilde inflytande genom att själv bedöma
vilket behov av stöd man har
• att förenkla administrationen för kommunens handläggare.
Förenklad biståndshandläggning finns inte benämnt i
socialtjänstlagen och är inte heller ett enhetligt begrepp.
Bakgrunden är en reaktion på alltför detaljerad behovsgranskning som av många äldre upplevs integritetskränkande och därefter styrande beslut som inte har någon
flexibilitet i genomförandet. I cirka en fjärdedel av Sveriges
kommuner har äldreomsorgen på olika sätt försökt hitta
metoder för att kunna ge sina brukare ett mer direkt inflytande i vardagen. Samlingsbegreppet för detta är förenklad
biståndshandläggning.
Borås Stads modell omfattar hemtjänstens service- och
omvårdnadsinsatser, trygghetslarm och matdistribution,
dvs de vanligaste insatserna för äldre i ordinärt boende.
Avgränsning gjordes till person som fyllt 70 år och som
själv kan bedöma sitt behov av hjälp och planera sin vardag. En viktig aspekt är att ge förutsättningar för äldre att
behålla sina funktioner så långt som möjligt.
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Stadskansliet har gjort en uppföljning (rapport) av förenklad biståndshandläggning under åren 2008-2010. Uppföljningen har gjorts i två steg, dels i november 2008 med 53
brukare i varierande ålder. I mars 2010 telefonintervjuades
38 brukare. Intervjuerna gjordes av samma intervjuare och
med samma frågor.

Resultat 2010
Ungefär hälften av brukarna med hemtjänst, trygghetslarm och matdistribution får sin hjälp via förenklad
biståndshandläggning. Andelen är ojämnt fördelad mellan
förvaltningarna.
Farhågorna om ökade kostnader kan inte avgöras. Flera
andra faktorer kan ha påverkat under perioden. Antal
hemtjänsttimmar har totalt inte ökat.
Brukarna har fått större inflytande. Biståndshandläggarna
har blivit avlastade och kunnat lägga kraft på information
och dialog med brukare. Systemet har också förstärkt ett
mer brukarstyrt arbetssätt.
Utfallet har även påverkats av bristande rutiner, främst i
socialt omsorgsansvarigs roll och i social dokumentation.

Nulägesbeskrivning
Under det senaste året har stadsdelsnämnderna framfört
att det finns svårigheter när det gäller utförandet av insatser kopplat till den förenklade handläggningen. Förenklad
handläggning ger utförandegrupperna större ansvar och
socialt omsorgsansvariga får inte alltid förutsättningar
för uppdrag. Det har också framförts att den förenklade
handläggningen är kostnadsdrivande i förhållande till traditionell handläggning när det gäller serviceinsatser. Det
kan också konstateras att stadsdelsnämnderna tillämpar
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tiden för service 4 respektive 8 timmar per månad på olika
sätt så det finns anledning se över hur den förenklade
handläggningen påverkar likställigheten för äldre.
Nedan redovisas hemtjänststatistik för december 2012,
gällande beslut, förenklad och traditionell med fördelning
per timintervall och per stadsdel
Gällande beslut, antal brukare per timintervall, förenklad+trad hemtjänst
0

1-9

10-25

26-49

50-119

120-199

200-w

summa

Öster

7

286

110

93

50

2

0

548

Väster

16

362

172

95

83

2

0

730

Norr

10

340

174

141

148

15

2

830

Totalt

33

988

456

329

281

19

2

2 108

Varav förenklad hemtjänst
Öster

2

233

44

11

4

0

0

294

Väster

4

276

67

8

4

0

0

359

Norr

3

213

38

9

1

0

0

264

Totalt

9

722

149

28

9

0

0

917

27

73

33

9

3

0

0

44

%-fördelning

OBS samma brukare kan ha flera ärenden (antal hemtjänstbrukare i december 2012 var 1 773 personer)
Fördelning gällande hemtjänstbeslut i procent

Öster

Väster

Norr

summa

Alla

26

35

39

100

Förenklad handläggning

32

39

29

100

Ärenden

Öster

Väster

Norr

summa

Hemtjänst
Förenklad handläggning serviceinsatser

162

232

191

585

Förenklad handläggning omvårdnad

145

141

84

370

Traditionell handläggning

250

366

558

1 174

Summa

557

739

833

2 129

Trygghetslarm
Förenklad handläggning

601

697

721

2 019

Traditionell handläggning

182

260

445

887

Summa

783

957

1166

2 906

Förenklad handläggning

72

126

118

316

Traditionell handläggning

102

134

240

476

Summa

174

260

358

792

Matdistribution

Differensen mellan htj-ärenden och gällande beslut beror på att beslut ännu inte har fattats
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Förenklad handläggning tillämpas i stor utsträckning vid
insatsen trygghetslarm. Den förenklade handläggning til�lämpas framförallt hos brukare som har hemtjänstinsatser
upp till 25 timmar per månad.
Arbetsgruppen kan konstatera att det finns både för- och
nackdelar med den förenklade handläggningen.

Fördelar
• Brukaren kan påverka sina insatser, dagsformen kan
styra insatsen det går att byta städning mot promenad.
• Alternativen till de kommunala insatserna har blivit
tydligare.
• Minskad administration för handläggare, kort handläggning som ger utrymme för annat.
• Den förenklade handläggning kräver inte samma omfattning av utredning vilket ger integritet för brukaren.
• Rollen för socialt omsorgsansvarig (SOA) har utvecklats
och gett ökad status. Medvetenheten hos personalen om
att brukaren ska ha inflytande över insatsen har ökat
samt möjligheten för personal att vara lyhörd för brukarens behov. Omvårdnadspersonalen känner brukaren
och vet vad den klarar/inte klarar vilket medför att
”rätt” insatser skrivs in i genomförandeplanen.
• Upplevelsen i arbetsgruppen är att den förenklade
handläggningen har fungerat bra när det gäller serviceinsatser.

Nackdelar
• Tillämpningen i stadsdelarna skiljer sig.
• Nationellt stöd saknas socialstyrelsen är kritisk till
förenklad handläggning. Det finns inget stöd i lagstiftningen idag och det finns inte heller stöd i de IT-baserade verksamhetssystem som finns på marknaden.
• Högre kostnader då brukaren erhåller fler timmar
till serviceinsatser vid förenklad handläggning än vid
traditionell.
• SOA har inte alltid den förkunskap som krävs för att
göra bedömning och skriva en genomförandeplan. Här
krävs mycket stöd av enhetschef. Brukaren vet inte vad
man kommit överens om vilket kan leda till oenigheter
när insatser skall verkställas.
• Rättsäkerheten, får brukaren sina behov tillgodosedda,
det finns en risk för att verkställarens egna behov och
förutsättningar styr.
Brukaren har svårt att förstå skillnaden mellan förenklad och traditionell handläggning samt vad den
förenklade handläggningen innebär. Likställigheten i
insatser skiljer sig också mellan traditionell och förenklad handläggning ex städ och tvätt.
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• Det saknas dokumentation när brukare har behov av att
övergå från förenklad till traditionell handläggning.
Socialstyrelsen har under år 2012 genomfört en verksamhetstillsyn på Stadsdelsnämnd Norr. Fokus var samverkan
vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård samt den
äldres behov av insatser från hemtjänst, hemsjukvård och
rehabilitering.
Socialstyrelsen påpekar i sin bedömning att ”förenklad
handläggning” inte finns vare sig i socialtjänstlagen eller
annan lagstiftning. Mot bakgrund av lagstiftning och
rättspraxis kan det konstateras att det inte är förenligt med
socialtjänstlagen att ge individuella insatser utan individuell behovsprövning.
Om en kommun vill tillhandahålla serviceinsatser utan
behovsprövning för äldre finns det lagstöd för detta i lag
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter (hushållsnära tjänster).
Enligt 2 kap 2 § Socialtjänstlagen har kommunen det
yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det
stöd och den hjälp som de behöver.
Rätten till bistånd regleras i 4 kap § 1 Socialtjänstlagen
och syftar till att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.
Stadsdelsnämnd Öster har ett uppdrag att ta fram kommunala riktlinjer som ska ge vägledning vid biståndsbedömningar enligt Socialtjänstlagen när det gäller omfattning, utformning och inriktning av insatser till äldre
och yngre personer med funktionsnedsättning av fysisk,
psykisk eller social karaktär, som ges i det egna hemmet.
Riktlinjerna ska skapa en säkrare och likvärdig handläggning i Borås Stad. En gemensam utgångspunkt för handläggarna ger ökad rättssäkerhet för brukaren.
Kommunala riktlinjer ersätter inte den individuella
prövningen som måste ske i varje enskilt fall. Det är alltid
den enskildes ansökan, behov och resurser som skall ligga
till grund för biståndsbeslutet. Det är behovet som styr
insatsen och dess omfattning då detta bedöms inte kunna
tillgodoses på annat sätt. Insatser skall så långt det är möjligt beslutas och planeras med brukarens medinflytande.
Socialstyrelsen har presenterat ett nytt sätt att handlägga
ansökningar om hjälp enligt socialtjänstlagen för äldre
personer. Med modellen Äldres behov i centrum (ÄBIC)
beskrivs varje individs behov utifrån den internationella
klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder
och hälsa (ICF). Arbete utifrån ICF gör det lättare och
tydligare att beskriva individens behov. Den äldre och
hans eller hennes närstående får också ökade möjligheter
att medverka i utredning, planering och uppföljning av
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stödet i det dagliga livet. Äldreomsorgen blir mer likvärdig
och rättssäker.
Modellen är ett sätt att tillmötesgå att många kommuner
har som Borås velat ha ett enklare sätt att handlägga. För
verksamheterna innebär modellen att information om individen hanteras på ett likadant sätt av alla aktörer, vilket
minskar risken för missförstånd. Både handläggare och utförare får stöd i att arbeta behovsinriktat och systematiskt.
Verksamheterna får bättre underlag till personalplanering,
verksamhetsuppföljning och kvalitetsutveckling.
Modellen bygger på att handläggaren utreder det som
den äldre har ansökt om och tar in de uppgifter som är
viktigt och betydelsefullt för den äldre och som behövs
för att kunna fatta beslut. Det betyder att en ansökan om
serviceinsatser och mindre omsorgsinsatser kan handläggas enkelt. Den äldres egen uppfattning om vilket behov
av hjälp den upplever sig ha är centralt och tydliggörs. Mål
för insatsen anges och ska följas upp så att den enskilde får
sina behov tillgodosedda.
Många olika utförare ställer krav på kommunernas
uppföljning. Med modellen ges kommunerna redskap för
uppföljning av resultat, mål och upplevelse av kvalitet på
individnivå och verksamhetsuppföljning som är jämförbar
på lokal och nationell nivå.
Man vill utveckla öppna jämförelser så att den enskilde
ska ha möjlighet att kunna se kvalitetsskillnader mellan
olika utförare och därmed ha en bättre möjlighet att välja
den bästa utföraren.
Från år 2015 kommer Socialstyrelsen att samla in statistisk
om behov, mål och måluppfyllelse.

Önskad utveckling
Arbetsgruppen kan konstatera att det finns både för och
nackdelar med förenklad handläggning. Arbetsgruppen
föreslår att staden fortsättningsvis tillämpar en handläggningsmodell. Likställighet för brukaren både när det gäller
bedömning och verkställighet av insatser ges då de bästa
förutsättningar. De fördelar som den förenklade handläggningen fört med sig i verksamheten förslås tillämpas inom
ramen för den traditionella handläggningen. Arbetsgruppens uppfattning är att det i första hand handlar om
att öka inflytandet för den enskilde av hur insatsen ska
utföras inom det bistånd man blir beviljad.

Under åren som Borås arbetat med den förenklade handläggningen har man även på nationell nivå diskuterat en
utveckling av handläggningen enligt socialtjänstlagen.
Socialstyrelsen har presenterat ett nytt sätt att handlägga
ansökningar om hjälp för äldre personer utifrån modellen
Äldres behov i centrum (ÄBIC) vilket innebär:
• Fokus på behov, inte på utbudet av insatser
• Den äldres egen uppfattning tydliggörs – inflytande
• Utgå från det ansökan avser - informerande samtal
• I utredningssamtalet ta med det som är viktigt och
betydelsefullt för den äldre
• Tydlighet och insyn – transparens
• Ökad delaktighet
Borås kommer att ha fyra utbildade processledare (en
person i varje stadsdelsförvaltning samt en person på kommungemensam verksamhet) som ansvarar för införandet
av modellen.
Införandet av modellen Äldres behov i centrum kommer
att ge goda förutsättningar för att kvalitetssäkra handläggning av behov och insatser. I samband med denna process
kan man med fördela ta bort den förenklade handläggningen och fokusera på det nya arbetssättet.
Föreslås att stadsdelsnämnd Öster som har ansvaret för
den kommungemensamma äldreomsorgen får uppdraget
att i samband med ovanstående förändringar se över de
fastställda rutiner för handläggning som finns men också
utreda om det finns behov av rutiner för utförandet just
för att säkerställa inflytandet för brukaren.

Förslag till beslut
Förenklad biståndshandläggning avslutas inom äldreomsorgen.
Stadsdelsnämnd Öster får uppdraget att se över de fastställda rutiner för handläggning som finns men också
utreda om det finns behov av rutiner för utförandet.
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Från Stadsdelsnämnden Norr
Till Kommunstyrelsen
2013-04-11

Svar på remiss Utvärdering av förenklad handläggning av bistånd i ordinärt
boende inom äldreomsorgen
Nämndens beslut

Nämnden tillstyrker förslagen i remissen; att den förenklade handläggningen inom äldreomsorgen avslutas samt
att Stadsdelsnämnden Öster får i uppdrag att se över
rutinerna för handläggningen. Nämnden översänder svaret
till Kommunstyrelsen.

satser som omvårdnad görs inte en utredning av de behov
som finns utan en mer generell ram på ett visst antal
timmar som kan utnyttjas av den äldre som får beviljat
hemtjänst utifrån förenklad handläggning kan denna bli
betydligt generösare än om behoven hade utretts grundligt. I vissa fall kan givetvis en utredning leda till att ökade
behov konstateras men då kan insatserna ges mer specifikt
och möjlighet finns då även att följa upp effekterna av
dessa insatser.
Det som kan väga emot är att handläggningsmodellen
kräver mer utredning och mer dokumentation som kan
medföra ett ökat behov av handläggare.

Socialt perspektiv

Barn och unga
Nämndens yttrande i sammanfattning

En arbetsgrupp har utvärderat förenklad handläggning
och kommit fram till att man kan ta bort den denna.
Stadsdelsnämnd Norr har följt arbetsgruppens utredning och delar detta ställningstagande. Förslaget om att
Stadsdelsnämnden Öster får i uppdrag att se över rutiner
för handläggning, men även se om det behövs rutiner för
utförandet, är positivt.

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i
framtiden, direkt eller indirekt?
Utvärderingen av förenklad handläggning och de förslag
den innehåller påverkar inte barn och ungdomar.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av
beslutet fått uttrycka sin mening?
Nej.

Nämndens yttrande i sin helhet

En arbetsgrupp med representanter från stadsdelsförvaltningarna och Stadskansliet har genomfört en utvärdering
av den förenklade handläggningen av bistånd till insatser i
hemmet. Arbetsgruppen har konstaterat att det finns både
för och nackdelar med förenklad handläggning. Det finns
dock starka skäl som talar för en handläggningsmodell.
Dels ökar den rättssäkerheten för den äldre som söker
bistånd och dels ökar den likställigheten. De fördelar som
finns med förenklad handläggning går att bibehålla inom
ramen för den traditionella handläggningen. Många av
fördelarna handlar om flexibilitet och möjlighet till inflytande över hur och när insatserna skall utföras. Detta rör
främst verkställighet av beslutet och inte själva handläggningen och utredningsformen.

Likabehandling

Nämnden delar helt utredarnas syn på den förenklade
handläggningen och ser att den kan avslutas.

Inget specifikt omvärldsbehov har beaktats vid remis�svaret.

Ekonomiskt perspektiv

Facklig samverkan

Den förenklade handläggningen har lett fram till ökade
kostnader för hemtjänst i ordinärt boende vilket bör leda
till minskade kostnader för äldreomsorgen i Stadsdelsnämnden. I och med att vid bedömning av såväl servicein-

Information vid FSG, Facklig samverkansgrupp,
2013-04-08.
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Förslaget bör gynna likabehandlingen för äldre då samtligas ansökan om hemtjänst kommer att utredas på samma
sätt. Behov kommer att vara i fokus för det som beviljas
och inte schablonisering utifrån vissa ramar vilket har gett
olika behandling. Det finns även idag skillnader mellanstadsdelarna i tillämpningen av beslut om serviceinsatser
som skulle försvinna om den förenklade handläggningen
tas bort. Något som ökar likabehandling av medborgarna.
Påverkar i övrigt inget annat avseende likabehandling
såsom könsaspekter.

Omvärldsperspektiv
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Remissinstans

Nämndens yttrande i sin helhet

Ärendet har skickats på remiss till det lokala pensionärsrådet i stadsdel Norr. Pensionärsrådet har vid möte den
26 mars 2013 uttryckt att det är viktigt att äldre som får
hemtjänst även framöver ges möjlighet att påverka de insatser som de beviljas. Flera representanter i pensionärsrådet ansåg att den möjlighet som idag finns med förenklad
handläggning att byta en insats mot en annan ska finnas
kvar även om just den förenklade handläggningen tas
bort. Pensionärsrådet poängterade att individuell prövning
som utgår utifrån den enskildes behov är viktigt, vilket
talar till förmån för den traditionella biståndshandläggningen.

Stadsdelsnämnden Öster har i en remiss gett övriga
stadsdelsnämnder möjlighet att ha synpunkter gällande
utvärdering av förenklad handläggning av bistånd i ordinärt boende inom äldreomsorgen. Sedan 1 april 2008 har
Borås Stad tillämpat förenklad handläggning inom äldreomsorgen med syfte att ge den enskilde inflytande genom
att själv bedöma vilket behov av stöd man har samt att
förenkla administrationen för kommunens handläggare.

STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)
Bo Drysén
Ordförande
Stadsdelschef

Från Stadsdelsnämnden Väster
Till Kommunstyrelsen
2013-04-29

Remisssvar
Utvärdering av förenklad handläggning
av bistånd i ordinärt boende inom äldreomsorgen
Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Förslaget att förenklad handläggning avslutas inom
äldreomsorgen tillstyrks.
2. Förslaget att Stadsdelsnämnd Öster får uppdraget att
se över de fastställda rutiner för handläggning som
finns men också att utreda om det finns behov av
rutiner för utförandet, tillstyrks.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Öster har i en remiss gett övriga
stadsdelsnämnder möjlighet att ha synpunkter gällande
utvärdering av förenklad handläggning av bistånd i ordinärt boende inom äldreomsorgen. Borås Stads modell av
förenklad biståndshandläggning bör avslutas. Syftet med
den förenklade handläggningen kommer att uppnås inom
ramen för Socialstyrelsens nya modell för handläggning,
Äldres Behov i Centrum. Den nya modellen är rättssäker
och ger förutsättning för en större likställighet.

Ca 25 % av Sveriges kommuner har tillämpat någon form
av förenklad modell av handläggning med syfte att öka
brukarens inflytande. Dock påtalar Socialstyrelsen att
det inte finns något stöd för denna typ av handläggning,
varken i Socialtjänstlagen eller i annan lagstiftning.
Socialstyrelsen har upprättat en modell för handläggning
inom äldreomsorgen. Denna modell heter Äldres behov i
Centrum (ÄBIC) och är en vägledning för behovsinriktat
och systematiskt arbetssätt. Den syftar till att handläggningen ska förenklas genom att handläggaren endast
utreder det som den äldre ansöker om. Därmed bibehåller
den äldre sin integritet och behovet klarläggs utifrån det
som är väsentligt och betydelsefullt för den enskilde. Utifrån brukarens perspektiv bidrar Äldres behov i Centrum
till insyn och delaktighet i utredningen, planeringen och
uppföljningen av det stöd den äldre ansökt om/beviljats.
Utvärderingen visar på att stadsdelarna tillämpar den
förenklade handläggningen på olika sätt. Det finns brister
i likställigheten i insatser mellan de brukare vars ärende
handlagts förenklat respektive traditionellt samt att det
finns en risk att verkställigheten styr istället för att ta
hänsyn till brukarens behov.
Att avsluta den förenklade handläggningen och istället tillämpa Socialstyrelsens nya modell Äldres Behov i
Centrum skulle innebära en mer likställig och rättssäker
handläggning, vilket stämmer väl överens med det som
Socialstyrelsen påpekat utifrån lagstöd.
Uppfattningen är att den förenklade handläggningen ska
avslutas till fördel för Äldres behov i Centrum som bidrar
till ökad rättssäkerhet och likställighet samt ett arbetssätt
som just sätter den äldres behov i centrum.
STADSDELSNÄMNDEN VÄSTER
Lennart Andreasson
Malin Aronsson
Ordförande		 Stadsdelschef
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2013-05-16
Från Stadsdelsnämnden Öster
Kommunstyrelsen

Svar på remiss: Utvärdering av förenklad handläggning av bistånd i ordinärt
boende inom äldreomsorgen
Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka remissen
Utvärdering av förenklad handläggning av bistånd i ordinärt boende inom äldreomsorgen.

Att avsluta den förenklade handläggningen och därmed
börja tillämpa Socialstyrelsen modell ÄBIC skulle innebära en mer likställig och rättssäker handläggning för den
äldre, vilket är i linje med vad Socialstyrelsen meddelat
utifrån nuvarande lagstöd.
Stadsdelsnämnden Öster förutsätter att det tas fram
rutiner och tillämpningsföreskrifter innan övergången till
ÄBIC verkställs samt att det tas hänsyn till att den äldre
verkligen får ett reellt inflytande över hur insatsen ska
utföras inom det bistånd man blir beviljad.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Anna Christensen		
Rita Johansson
Ordförande		 Stadsdelschef

Nämndens yttrande

Stadskansliet fick under hösten 2012 uppdraget att
tillsammans med stadsdelarna utvärdera den förenklade
biståndshandläggningen. En arbetsgrupp har genomfört
uppdraget och lagt fram förslaget att förenklad biståndshandläggning avslutas inom äldreomsorgen samt att stadsdelsnämnd Öster får uppdraget att se över de fastställda
rutiner för handläggning som finns men också utreda om
det finns behov av rutiner för utförandet.
Förenklad handläggning har funnits i Borås Stad sedan
den 1 april 2008. Det främsta syftet är att ge den enskilde ökat inflytande och att minska administrationen. I
utvärderingen redovisas för- och nackdelar med förenklad
handläggning. Vid jämförelse mellan traditionella beslut
och förenklad handläggning finner Stadskansliet vid
uppföljning 2010 att det inte går att avgöra om förenklad
handläggning inneburit ökade kostnader.
Under 2013 kommer utredningsmodellen Äldres behov i
centrum (ÄBIC)1 att börja införas i Borås Stad. Modellen
är framtagen av Socialstyrelsen och bygger på att den äldres egen uppfattning om sina svårigheter och sina resurser
lyfts fram och den äldre är med och beskriver sina behov
och påverkar vilken hjälp de ska ha. Modellen bygger på
att handläggaren enbart utreder det som den äldre ansökt
om vilket möjliggör att en ansökan om till exempel serviceinsatser kan handläggas enkelt. Detta ger ett enklare sätt
att utreda och även minskad administration.
1	Socialstyrelsen, Äldres behov i centrum – Vägledning för behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av äldres
behov utifrån ICF, 2013-02-15
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2013-11-13
Från Centrala pensionärsrådet
Till Kommunstyrelsen

Remissvar: Utvärdering av förenklad
handläggning av bistånd i ordinärt boende inom äldreomsorgen
Centrala pensionärsrådets yttrande i sin helhet

Vid pensionärsrådets sammanträde den 28 maj 2013 beslutade rådet att ställa sig bakom förslaget. Rådet ställer sig
bakom förslaget med tillägget att det måste även fortsättningsvis finnas möjlighet att påverka insatserna. Den äldre
måste få styra över sin vardag.
CENTRALA PENSIONÄRSRÅDET
Enligt uppdrag
Ingegerd Eriksson
Sekreterare i Centrala pensionärsrådet.
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Nr 7
Förenklad biståndshandläggning till vårdoch omsorgsboende för 90 år eller äldre

2013-12-16

2012/KS0121 730

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Förenklad biståndshandläggning till vård- och omsorgsboende för personer 90 år eller äldre infördes under 2009.
Den som är 90 år eller äldre och som känner oro eller
ångest avgör själv om man vill flytta till ett vård- och
omsorgsboende. För övriga personer 90 år eller äldre gäller
traditionell handläggning.

Tabellen nedan redovisar åldersfördelningen av de boende
på vård- och omsorgsboende februari 2013. Både boende
på vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg och
med hemtjänstinsatser finns med (ej korttidsplatser).
Uppgifterna som redovisas nedan avser antal producerade
platser stadsdelsvis. De placerade personerna över 90 år är
uppdelade på traditionell och förenklad handläggning.

traditionell
förenklad
handläggning handläggning

Antal boende på Vård- och omsorgsboende
Stadsdel

0–64 år 65–69 år

70–74 år

75–79 år 80–84 år 85–89 år

90 år–w

90 år–w

Totalt

Öster

8

5

22

48

77

87

74

57

378

Norr

6

15

20

31

55

64

49

34

274

Väster

2

4

4

23

44

63

56

27

223

Totalt antal
boende

16

24

46

102

176

214

179

118

875

Totalt antal
boende, %

2

3

5

12

20

24

20

13
33

I socialtjänstlagen framgår att alla personer ska ha rätt
till insatser efter behov. I varje ärende ska en individuell bedömning ske som utgår ifrån den enskildes egna
förutsättningar. Socialstyrelsen påpekar att ”förenklad
handläggning” inte finns vare sig i socialtjänstlagen eller
annan lagstiftning. Mot bakgrund av lagstiftning och
rättspraxis kan det konstateras att det inte är förenligt med
socialtjänstlagen att ge individuella insatser utan individuell behovsprövning.

stödja de boende under vissa tider. I de av Kommunfullmäktige fastställda regler för trygghetsbostäder i Borås
Stad framgår att personer över 90 år har företräde i kön till
trygghetsbostad.

Oavsett ålder ska samma möjlighet ges för personer att få
ett bistånd till vård- och omsorgsboende. Våra vård- och
omsorgsboende ska erbjudas de personer som av fysiska,
psykiska eller andra skäl har behov av ett sådant boende.

Toarpshus AB har lämnat in en ansökan om 16 lägenheter i anslutning till Dalhem i Dalsjöfors. Viskaforshem
har lämnat in en ansökan som avser åtta lägenheter på
Fagersroområdet i Viskafors, dessa lägenheter är ett nytillskott då fastigheten har inrymt administrativa lokaler för
äldreomsorgen tidigare. Handläggning av dessa ansökningar pågår.

Trygghetsbostäder är ett antal samlade lägenheter där
en person i hushållet är 70 år eller äldre. Boendet har
utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och
rekreation. Det finns en aktivitetssamordnare som kan

För närvarande finns det två trygghetsboenden i staden,
ett på Engelbrektsgatan/Sturegatan (Duvan) med 93
lägenheter och ett på Kvarngatan 20-22 (Trappen) med 25
lägenheter.
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Stadsdelsnämnderna för dessutom diskussioner med fastighetsägare om möjligheter att tillskapa ytterligare trygghetsbostäder. Nedan följer områden som är aktuella;
• Ett 20-tal lägenheter på Sanderödkroken i Sandared,
dessa lägenheter är idag seniorboende.
• 32 lägenheter på Norrby Tvärgata 11 (Spinnaren), här
är idag föreningslokaler så det kommer att ge ett utökat
antal lägenheter i förhållande till idag.
• 35 lägenheter på Fristadsvägen 63 (Blombacka), dessa
lägenheter är idag seniorboende.
• 28 lägenheter på Gamla Kyrkvägen i Fristad, dessa lägenheter är idag seniorbostäder och vård- och omsorgsboende med hemtjänstinsatser.
Utifrån ovanstående föreslår Kommunstyrelsen att möjligheten för den som är 90 år eller äldre att själv avgöra
om man vill flytta in på vård- och omsorgsboende tas bort
och att fortsättningsvis görs oavsett ålder en individuell
bedömning utifrån Socialtjänstlagen vid ansökan om
vård- och omsorgsboende.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Förenklad biståndshandläggningen till vård- och
omsorgsboende för personer 90 år eller äldre upphör att
gälla från och med 1 februari 2014.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M), Cecilia Andersson
(C) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för Annette Carlsons avslagsyrkande, se bilaga.
Mot beslutet reserverar sig även Krister Maconi (-).
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Avdelningschef
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Reservation

Förenklad biståndshandläggning till
särskilt boende för 90 år eller äldre
Allianspartierna anser att den förenklade biståndshandläggningen till särskilt boende för 90 år eller äldre ska
upphöra tidigast efter att en utvärdering av utfallet med
trygghetsbostäder har genomförts. Utvärderingen ska
innefatta en sammanställning av hur många 90-åringar
eller äldre som hittills har fått ett trygghetsboende.
Därmed står vi i Alliansen fast vid vår ståndpunkt att
trygghetsbostäder måste vara ett reellt alternativ för
90-åringar och äldre innan den förenklade biståndshandläggningen upphör.
För Moderaterna		
Annette Carlson		

För Folkpartiet liberalerna
Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet		
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig

kommunfullmäktiges handlingar | 16 Januari 2014

Nr 8
Årsredovisning 2012 för Sjuhärads kommunalförbund
2013-12-16

2013/KS0251 107

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2012.
Det ankommer på förbundsmedlemmarna, dvs respektive
kommun, att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Revisorerna har föreslagit ansvarsfrihet.
Resultatet för 2012 redovisas till +912 tkr jämfört med
+1 882 tkr för 2011. Det egna kapitalet uppgår vid årets
utgång till 7 626 tkr jämfört med 6 714 tkr vid årets ingång. Total balansomslutning uppgår till 55 561 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen
för Sjuhärads Kommunalförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Från Sjuhärads Kommunalförbund
Till Medlemskommunerna Sjuhärads kommunalförbund
2013-03-07

Årsredovisning 2012 samt
revisorsberättelse
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade
vid sitt sammanträde den 8 februari 2013 att fastställa
årsredovisning för 2012 samt att översända densamma
tillsammans med revisorsberättelsen till medlemskommunerna för antagande.
Medlemskommunernas beslut meddelas Sjuhärads kommunalförbund till förbundssekreterare Nina Bark på
följande adress:
nina.bark@sjuharad.se
alternativt
Nina Bark
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Olovsholmsgatan 32
506 34 Borås
SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND
Lena Brännmar
Förbundsdirektör
Bilaga
1. Protokollsutdrag 2013-02-08 §4
2. Årsredovisning 2012
3. Granskningsrapport från revisorerna
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Från Sjuhärds Kommunalförbund
Protokollsutdrag 2013-02-08

Årsredovisning 2012
Sjuhärads kommunalförbund
Direktionen 2013-02-08

§ 4 Årsredovisning 2012
Förbundet totalt redovisar ett positivt resultat på 912 tkr.
Förbundskansliets resultat är ett överskott om 1 783 tkr
varav 806 motsvarar aktieutdelning från Gryning vård AB
och 678 tkr i ränteintäkter. Resterande överskott beror på
att samtliga tjänster inte varit tillsatta under året. Navet
gör ett negativt resultat om 601 tkr beroende på investeringar i ombyggnation. Medarbetarcentrum ett negativt
resultat om 270 tkr beroende på att förväntade intäkter
från verksamhetens ESF-projekt ”funktionell kompetens”
inte kunnat hämtas.
Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär
har bedömts motivera ett Eget kapital på cirka 4 miljoner
kronor. Utgående Eget Kapital är vid årets utgång 7 626
tkr varav Navet 623 tkr och Medarbetarcentrum ett underskott om 576 tkr.
Navets egna kapital kommer under 2013 att användas till
den påbörjade ombyggnationen samt att verksamheten
kommer att låna 1 400 tkr av förbundskansliets egna
kapital för att kunna slutföra densamma. Förbundskansliets egna kapital kommer även till viss del att användas
för förbundskansliets och Medarbetarcentrums flytt till
Simonsland under våren 2013.
Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna har varit 70 kronor per invånare. Av detta betalas 2
kronor/inv som medlemsavgift till VästKom. För Varbergs
och Falkenbergs kommuner är bidraget 11 kronor/inv.
Summa medlemsbidrag till förbundet är 15 861 tkr år
2012 varav 8 000 tkr till tillväxtmedel.

Direktionen beslutar
att för egen del godkänna 2013-02-08 upprättat förslag till
årsredovisning 2012 för Sjuhärads kommunalförbund
samt
att översända årsredovisningen till revisorerna och därefter
tillsammans med revisionsberättelse överlämna årsredovisningen till medlemskommunerna
Vid protokollet
Nina Bark
Förbundssekreterare
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Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika
förbundsstyrelse. Direktionen kan enligt förbundsordningen tillsätta beredningar. Direktionen har haft 8 möten
under 2012.
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(adjungerad)
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Förvaltningsberättelse

1.1 Verksamhetsidé

Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett
samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås,
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn
och Vårgårda. Varbergs och Falkenbergs kommuner är
adjungerade till förbundet. Avtal som reglerar samverkan
med Varberg och Falkenberg finns. Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av
kommunerna. Sammanfattningsvis ska förbundet;
• Stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig
tillväxtregion
• Stödja kommunerna i deras samverkan och i omvärldsbevakning
• Samverka med nationella organ liksom Västra Götalandsregionen och andra myndigheter och organisationer på regional nivå.

Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna har varit 70 kronor per invånare. Av detta betalas 2
kronor/inv som medlemsavgift till VästKom. För Varbergs
och Falkenbergs kommuner är bidraget 11 kronor/inv.
Summa medlemsbidrag till förbundet är 15 861 tkr.
I Bilaga 1 Årsberättelse för NAVET samt i Bilaga 2 Årsberättelse för Medarbetarcentrum, rapporteras verksamhetens kommentar till måluppfyllelse under året.

3. Samverkan
3.1 Samverkan, kontaktoch nätverksarbete

Förbundet utser också Sjuhärads representanter i regionala
beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för
VästKom som är ett samarbetsorgan för länets samtliga 49
kommuner.

Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på
samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp utveckling
inom de kommunala verksamhetsområdena med sikte på
samverkan, deltar kansliet i stort sett regelbundet i förekommande tjänstemannagrupperingar mellan medlemskommunerna. Nämnas kan t ex kommun-, utbildnings-,
och socialchefsgrupp, nätverk för vårdoch omsorgschefer
och mellan de kommunala näringslivsorganisationerna.
På regional nivå samverkar kansliet med övriga delregioner samt VästKom:s kansli, hälsooch sjukvårdsnätverk,
andra regionala och delregionala grupperingar såsom
Länsstyrelse, Högskola och Arbetsförmedling. Kommunchefsgruppen har särskilt uppdraget att generellt pröva och
stödja förutsättningarna för samverkan. Samverkan är en
av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla NAVET
liksom Medarbetarcentrum. Under 2011 har dessa samarbetat med åtskilliga olika institutioner och organisationer
både i och utanför Sjuhärad.

Förbundskansliet bistår de politiska organen, och har
kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra
myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen
finns temporära resursoch kompetensförstärkningar. Förbundet bedriver också Navet Science Center samt Medarbetarcentrum. De senare verksamheterna finansieras och
nyttjas i olika grad av medlemskommunerna.

Medarbetarcentrum (MC) är en resurs och ett neutralt
forum för alla tillsvidareanställda medarbetare och chefer
i de samverkande kommunerna Bollebygd, Borås, Mark,
Svenljunga och Tranemo. Verksamheten skall på ett effektivt sätt styrka kommunernas attraktivitet som arbetsgivare. Medarbetarcentrum drivs av kommunalförbundet
som en egen resultatenhet sedan januari 2009.

2

4 Regional utveckling/hållbarhet

1.2

Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi
med
• Politiskt engagemang i direktion
• Politiska beredningsgrupper och utsedda styroch ledningsgrupper för särskilda frågor

Resultat och verksamhet 2012

2.1 Övergripande

Kommunalförbundet
Förbundet totalt redovisar ett positivt resultat på 912 tkr.
Förbundskansliets resultat är ett överskott om 1 783 tkr,
Navet gör ett negativt resultat om 601 tkr och Medarbetarcentrum ett negativt resultat om 270 tkr. Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär har bedömts
motivera ett Eget kapital på cirka 4 miljoner kronor.
Utgående Eget Kapital är vid årets utgång 7 626 tkr varav
Navet 623 tkr.

4.1 Tillväxtprogram och projekt

En viktig del i arbetet med regional utveckling är det
delregionala tillväxtprogrammet och sjuhäradsdelen
av regionens tillväxtmedel. Tillväxtprogrammet anger
process och inriktning i samverkan med region och omvärld för en positiv tillväxt. Programmet ger riktlinjer
och st����������������������������������������������
öd��������������������������������������������
f������������������������������������������
ör����������������������������������������
kommunens och det delregionala partnerskapets (politik, högskola, arbetsmarknadens parter
m fl) arbete för att skapa tillväxt.
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Sjuhärads övergripande prioritering för regional utveckling
är kopplat till Sjuhärads Tillväxtprogram och har lyft fram
följande områden som prioriterade;
• Tillväxt och näringsliv
• Utbildning och kompetensutveckling
• Infrastruktur och transporter
• Miljö och Energi
• Social välfärd och hälsa
• Kultur
• Internationellt arbete är perspektiv som genomsyrar alla
områden.
Förbundets insatsområden gällande fördelning av tillväxtmedel har av tradition haft tyngdpunkt kopplat till
forskning, utbildning, innovation och näringslivsutveckling. Sjuhärads tillväxtprogram 2008-2013 utgör grunden.
Under året har även ett arbete pågått för att skapa en
tätare samverkan mellan aktörer/organisationer som jobbar
med frågor som rör tillväxt, Innovation Sjuhärad.
Förutom förstudiemedel finns medel i tre andra potter,
regional utveckling/tillväxt, miljö samt kultur. Direktionen har lyft fram kriterier som stöd, både för sökande och
vid beslut, för att göra hanteringen lättare. Projekten ska
övergripande:
• vara nyskapande
• lösa konkreta behov
• skapa gränsöverskridande möten och samverkan
• ge ett långsiktigt och tydligt Sjuhäradsperspektiv.
Dessutom ska följande belysas inom respektive område:
Inom regional utveckling/tillväxt ska medlen bidra till en
hållbar tillväxt genom att:
• främja innovationer samt stärka Sjuhärads långsiktiga
utvecklingskraft
• utveckla humankapital, socialt kapital och bidra till
kulturell förnyelse
• utveckla och marknadsföra Sjuhärads starka sidor.
Inom miljö ska medlen främja kopplingen miljö och
tillväxt genom att:
• bygga och stärka etablerade och nya nätverk för hållbar
tillväxt
• utveckla näringslivet genom miljöprofilering och miljödriven företagsutveckling
Medlen inom kultur ska motfinansieras av kommuner i
Sjuhärad med 50 % och användas till att:
• forma nya nätverk som utvecklar det lokala kulturlivet
• stärka den sociala dimensionen
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Förstudie kan söka upp till 60 000 SEK och då utgå från
ovan kriterier.
Under 2012 har det delregionala tillväxtprogrammet
omfattat 17,5 Mkr. Via kommunalförbundet har Sjuhärad
utnyttjat alla delregionala tillväxtmedel för stöttning av
projektsatsningar. Det offentliga stödet har bidragit till
att tid, resurser och pengar satsats även av andra personer,
företag och organisationer som vill utveckla Sjuhärad.

4.2 Innovation Sjuhärad

Innovation Sjuhärad har bedrivits under ett år med
utgångspunkt från arbetet med Sjuhärads tillväxtprogram
och i detta lyfta fram, de för regionen, uttalade styrkeområdena 1/handel & logistik, 2/textil, design & mode samt
3/energi & miljö. Dessa har valts ut efter flera dialoger
med organisationer och näringsliv. Utgångspunkten har
varit att under en tvåårsperiod stödja existerande eller nya
projekt som kan utveckla Sjuhärads styrkor. Under det
första året, som bedrivits inom kommunalförbundets värv,
har mer än dubbelt så många projekt medverkat än vad
som var tanken från början.
Erfarenheter som lyfts fram i det löpande arbetet är att
gemensamma projekt (mellan näringsliv, offentliga aktörer
och akademi) anses vara ett bra sätt att inleda samverkan
som genom detta snabbare når kritisk massa. Vidare anses
det viktigt att näringslivet integreras så tidigt och djupgående som möjligt för att kunna växla över kunskaper som
omvandlas till produkter, tjänster och processer.
Punkter som specifikt setts som viktiga för att skapa
framgång belyser vikten av aktörssamordning och till
detta gränsöverskridande möten. Prioritet på att lyfta fram
strategiska områden (det textila lyfts särskilt) har ansetts
som extra viktigt samtidigt som man säger att det är i de
vita områdena nya tekniker och marknader kan växa (det
finns en dualitet här). Vidare lyfts vikten av att mötas
för att skapa kompetenshöjning rent generellt för olika
målgrupper samt att tjänstesektorn som bransch kommer
att bli allt viktigare framgenom. Slutligen, för att minimera murar, så föreslås av de deltagande att möten, kalas
samt frukostar är viktigt för att skapa gränsöverskridande
arbeten.

4.3 Kultur

Under 2012 har kulturchefsnätverket träffats löpande och
stött arbetet med ”Kulturstrategi för Västra Götaland” och
kopplat till den förslag till ”Kulturplan för Boråsregionen/
Sjuhärads Kommunalförbund 2013 – 2015”. I arbetet har
institutionerna inom delregionen lyfts fram mer detaljerat
tillsammans med att en andra uppföljande inventering
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genomförts av ”kulturen i Sjuhärad”. Där framgår, bland
annat, att det finns total 1365 föreningar varav 144 är rena
kulturföreningar. Vidare att det finns 38 folkbibliotek, 65
bygdegårdar och 24 fritidsgårdar.

utvecklas för att på bästa möjliga sätt tillgodose medborgarens behov av tillgänglighet och närhet till kommunikationer. Under 2013 kommer en tätort i Marks kommun att
vara föremål för en sådan analys.

I arbetet med att ta fram en regional kulturplan så har en
vision tagits fram om att Sjuhärads kommuner ska fungera
och upplevas som ett kreativt kluster för kultur.

Europakorridoren – Sjuhärads kommunalförbund har
fortsatt ambition att vara medlem i Europakorridoren

Vidare har ett tydligt syfte tagits fram kring det gemensamma arbetet vilket är att fördjupa samarbetet mellan
Sjuhärads kommuner för att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av kulturen i området med tydligt fokus
på prosumenten (prosument är en sammansättning av
producent och konsument, och syftar till de nya kulturkonsumtionsmönstren i vilka skapande och upplevelse av
konstnärliga uttryck flyter samman).
Tre mål har lyfts speciellt:
• Kultur är ett horisontellt perspektiv som genomsyrar all
kommunal verksamhet
• Invånarna i området är medskapare i kulturutbudet –
prosumenter
• Sjuhärad profileras som ett kreativt kulturområde med
ett brett och nyskapande utbud.
4.4 Infrastruktur och transportsystem

Ny regionutvecklare anställdes 15 oktober 2012. Regionutvecklaren skall i första hand arbeta med infrastruktur
och E-samhället.
Regeringen angav i Infrastrukturpropositionen att byggandet av den första sträckan av Götalandsbanan skall
påbörjas. Regeringen anger vidare i sitt direktiv daterat
2012-12-20 att: ”Även byggandet av ny järnväg längs
sträckan Göteborg-Borås är av hög prioritet. Göteborg och
Borås är de två stora städerna i Västra Götalands län och i
dag görs omfattande arbetspendlingsresor mellan städerna.
Sträckan Mölnlycke-Rävlanda/Bollebygd är den första
etappen av tre för en ny dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Banan ansluter dessutom till Landvetter
flygplats vilket skapar en järnvägsförbindelse mellan flygplatsen och Göteborg samt möjliggör stadsmiljöutveckling
och nya bebyggelseområden”
TTP-projektet (Tillgänglighet, Tillväxt, Planering) som
drivs av Internationella handelshögskolan i Jönköping har
under 2012 redovisat en analys av Götalandsbanans betydelse för regional utveckling (Framtidens Götaland – en
bandregion för tillväxt och utveckling, resultatet från en
analys av Götalandsbanans betydelse för regional utveckling). Rapporten slår fast att Götalandsbanan på ett positivt sätt bidrar till regionens tillväxt. Inom ramen för TTP
har också stations och bebyggelseanalyser genomförts.
Analyserna skall svara på hur stationsnära samhällen bör

Innovation för hållbart vardagsresande –Victoriainstitutets projekt som skulle resultera i en applikation med
Sjuhäradsanpassning har delvis utarbetats. Resultatet blev
i första hand ett web-verktyg för medborgare i Sjuhärad
att söka bostad baserat på närhet till kollektivtrafik. Det
vidare arbetet med att utveckla en applikation med liknande funktion ansåg Kommunalförbundet inte uppfylla
medborgarnas behov varför projektet inte fortskred.
Delregionalt kollektivtrafikråd har under året arbetat med
bland annat en ny Prisoch sortimentsstrategi. Vidare är
Kommunalförbundet involverat i arbetet med Anropsstyrd
trafik och Landsbygdsutredning. Dessa arbeten kommer
förmodligen att intensifieras under 2013.

5

Social utveckling/hållbarhet

Tillsammans omfattar socialtjänst/vård och omsorg
samt skola/utbildning runt 80 % av kommunernas
kostnader. Direktionen har utsett beredningsgrupper för
de tre områdena Social välfärd och hälsa, Kultur samt
Utbildning och kompetens. I beredningsgruppernas
uppgifter ligger att initiera och samordna samverkan för
utveckling inom välfärdsområdet kommunalt och med
andra organ.
5.1 Social välfärd och hälsa

Social välfärd och hälsa omfattar äldreomsorg, funktionshinder, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri,
hälso- och sjukvård, folkhälsa och integration med syfte
att utveckla kommungemensamma strategier och har
som vision att skapa ett mänskligare samhälle. Sjuhärad ska vara ett område med bra förutsättningar att bo,
arbeta och leva ett gott liv.
Förbundets verksamhet inom Social välfärd och hälsa
handlar till stor del om att biträda medlemskommunerna i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. För länsgemensamma
frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom
VästKom. Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett omfattande kontaktoch
nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna.
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Mål och resultatuppfyllelse

Resultat

Stärkta strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten

Projektledare anställdes för projektet ”Mobilitet och informationsåtkomst inom hemtjänst och hemsjukvård” och
information gick ut till samtliga kommuner. Då projektledaren avslutade sin anställning i förtid togs beslut om att
lägga ned projektet.

Utifrån en överenskommelse mellan regeringen och SKL
driver kommunalförbundet ett projekt för stärkta strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Arbetet
handlar om att bygga upp en plattform för en evidensbaserad praktik, där brukaren, praktikern och forskningen står
för kunskapen. Satsningen omfattar äldre, barn och unga,
viss funktionshinderverksamhet och eHälsa. Stor vikt har
lagts vid införande av olika kvalitetsregister som underlag
för analys och förbättringsarbete.

Gemensam flyktingmottagning
Sjuhärads kommuner, med undantag av två, har efter
vårens remissperiod tillstyrkt ett etableande av en gemensam flyktingmottagning. Förbundet ska under 2012 stödja
implementering och verkställighet.

Resultat
Ett omfattande arbete har bedrivits för att utbilda och
stödja kommunerna vid införande av de fyra nationella
kvalitetsregistren, Senior Alert, Svenska palliativregistret,
Svedem och BPSD. Sjuhäradskommunerna har genom
denna registrering fått ta del av stimulansmedel motsvarande ca 4 700 000 kr. Arbete med att få kommunerna
att se nyttan och få samsyn kring indikatorerna inför
analysen av Öppna jämförelser för socialtjänst barn och
unga har påbörjats under hösten. Brukarenkäter har tagits
fram för användning inom Funktionshinderverksamheten.
Inom den sociala barn – och ungdomsvården har arbetet
främst inriktats på arbetet med uppföljning i handlednings- och dokumentationsverktyget BBiC, införande av
evidensbaserade metoder och brukaruppföljningar. Det
har även för samtliga kommuner i länet pågått arbete med
revidering av och nya gemensamma riktlinjer mellan
länets huvudmän rörande barn och unga med sammansatt social och psykiatrisk problematik vilka kommer att
implementeras under 2013.
Arbetet med e-hälsa har skett på regional, delregional
och lokal nivå, bl. a. har säker inloggning med hjälp av
SITHS-kort införts i samtliga kommuner. Regiongemensamt utvecklingsarbete för vidare utgivning och användning av SITHS-kort har pågått och stöd har givits till
kommunerna vid införande av det nationella elektroniska
läkemedelsprogrammet Pascal. Utvärdering av evidensbaserad praktik med stöd av IT har gjorts i Bollebygd.

Verksamhetsutveckling med stöd av IT
Inom ramen för det länsgemensamma arbetet ”verksamhetsutveckling med stöd av IT” genomföra ett projekt på
uppdrag av SKL via Västkom om mobilitet och informationsåtkomst inom hemtjänst och hemsjukvård.

Resultat
Det ursprungliga organisationsförslaget reviderades i enlighet med remissvaren, kompletteringar gjordes med verksamhetsbeskrivning samt budget. För den gemensamma
flyktingmottagningen, Boråsregionens Etableringscenter
(BREC) är Borås Stad huvudman. Arbetet har inkluderat
formeringen av ett politiskt etableringsråd, med representanter från berörda kommuner samt från direktionen.
En följeforskare är sedan hösten knuten till projektet och
kommer fram till juli 2013 även utvärdera verksamheten
vid BREC. Projektet avslutas under våren 2013. Den
gemensamma flyktingmottagningen, BREC ingår nu i
ordinarie kommunal verksamhet. Projektmålet är uppfyllt.

Modellområdesprojekt föräldrastöd
Sjuhärad/Södra Älvsborg har av Folkhälsoinstitutet utsetts
till modellområde för utvecklat föräldrastöd. Projektet
sker i samverkan med de tio kommunerna, sjukvården och
ideella aktörer i området. Projektet avslutas under våren
2012.

Resultat
Projektmål var bl a ett sammanhållet och lättillgängligt
föräldrastöd, fler mötesplatser för föräldrar och tydlig
information till föräldrar. Projektet var tvåårigt och avslutades i mars 2012 men arbetet för ett generellt föräldrastöd
fortsätter i de deltagande kommunerna genom de föräldrastödssamordnare som tillsattes under projekttiden.

Föräldrastöd för familjer i våldsutsatta miljöer
Förbundet driver ett nytt projekt genom Utväg Södra
Älvsborg, i vilket en modell för föräldrastöd utarbetas
särskilt riktat till våldsutsatta familjer.
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Resultat
Arbetet pågår, under 2012 har två omgångar med föräldrastödsprogram genomförts. Projektet pågår t o m 2013.

Inrättande av Barnhus i Södra Älvsborg
Förslag till inrättande av Barnhus i Södra Älvsborg kommer att föreläggas de tio kommunerna, regionen, polisen
och åklagaren under 2012. Kommunalförbundet samordnar och biträder kommunerna i förhandlingar och
genomförande.

Hälsooch sjukvårdsavtal och ansvarsfördelning avseende
psykiskt sjuka/funktionsnedsatta personer.
Förslag till nytt Hälsooch sjukvårdsavtal respektive
överenskommelse om ansvarsfördelning avseende psykiskt
sjuka/funktionsnedsatta personer har 2012 att förelagts
kommunerna och VGR för beslut. Kommunalförbundet
kommer att biträda i implementeringsarbetet.

Resultat
Information har lämnats och implementering av ovanstående avtal har genomförts.

Resultat
Underlag för arbetet finns men funktionen har inte kommit igång under 2012 delvis p g a problem med finansiering och svårigheter att hitta lokal för verksamheten.
Arbete pågår för att start skall kunna ske under 2013.

Implementering av Socialstyrelsens nationella missbruksriktlinjer.
Implementering sker genom metodstöd och kompetensutveckling inom missbruksoch beroenevården i Södra
Älvsborg.

Resultat
Ett omfattande utbildningsarbete och stöd i de evidensbaserade metoderna har bedrivits ochpågår kontinuerligt
inom verksamheterna.

VästBus
Företrädare för kommunalförbundet ingår i Västbus styrgrupp på länsnivå och i lednings- gruppen på delregional
nivå (är numera en del av Närvårdssamverkan). Västbus
omfattar riktlinjer för samarbetet mellan kommun och
region avseende barn med sammansatt social och psykisk/
psykiatrisk problematik. Ett förslag till revidering av riktlinjerna samt nya riktlinjer för skol- utredningar och för
hantering av familjehemsplacerade barn föreläggs kommunerna och regionen under 2012.
Resultat
Reviderade och nya, kompletterande riktlinjer har tagits
fram. VästKom beslöt vid möte i december 2012 att via
kommunalförbunden rekommendera kommunerna att
anta dessa.

Övriga ärenden
Projekt utvecklat och förbättrat samarbete mellan socialtjänsten, psykiatrin och primärvården
Kommunalförbundet är även under 2012 projektägare till
flera projekt som syftar till utvecklat och förbättrat samarbete mellan socialtjänsten, psykiatrin och primärvården
när det gäller vården av psykiskt sjuka eller funktionsnedsatta personer i Sjuhärad/Södra Älvsborg.

Resultat
Genom de olika projekten inom ramen för KOMBAS har
kompetensutvecklingsinsatserna lett till att deltagarna
uppnått en medvetenhet, kunskap och förståelse för varandras omvärld där andra verksamheter och arbetsplatser
verkar på samma arena och ofta med samma mål som de
själva.

• Samarbetsavtal för gemensamt mottagande av ensamkommande asylsökande barn avtal har funnits under
2012, men gemensam uppsägning av avtalet skedde
31/10 då Migrationsverket inte velat teckna nytt gemensamt avtal eftersom kommunerna inte tagit emot
överenskommet antal barn.
• Utredning av eventuellt jourboende för våldsutsatta
kvinnor eget jourboende anses inte befogat då det rör
sig om ett fåtal kvinnor vars boende kunnat lösas genom annat akutboende.
• Kvinnojourerna – direktionen har föreslagit berörda
kommuner att ersättningen höjs för båda kvinnojourerna från 10-12 kr/invånare och år för 2013 alternativt
2014.
• Vårdoch omsorgscollege beslut om förstudie har fattats
av beredningarna Utbildning och kompetens och Social
välfärd och hälsa under 2012. Ansökan om tillväxtmedel för projektledare som kan leda förstudie görs 2013.

B 43

kommunfullmäktiges handlingar | 16 Januari 2014

• Folkhälsoavtal kommunalförbundet hade i uppdrag att
samordna synpunkter och ta fram avtalsförslag tillsammans med HSNK. Avtalsförhandlingar har förts och
nytt avtal har tagits fram. Det finns ett visst missnöje
kring hantering från HSNK’s sida och olikheter i avtalen för HSN 6 och HSN 8.
• Arbetsplatsförlagd praktikavtal klart som ger kommunerna ersättning för praktikplatser om kriterierna är
uppfyllda.
• Närvårdssamverkan och utvecklingsråd kommunalförbundet har medverkat vid rekrytering av representanter
och haft posten som sammankallande i Utvecklingsrådet Barn och unga. Samverkan och diskussion kring
Regionens handlingsplan med fokus på mest sjuka äldre
har skett.
• FoU Sjuhärad Välfärd kommunalförbundet har samverkat med FoU-enheten vid flera utbildningar, t ex
Evidensbaserad praktik och brukarmedverkan.
• Nätverk för förvaltningschefer, verksamhetschefer, ITansvariga m.fl.
Kommunalförbundet har under året ordnat ca 15 möten
för förvaltningsoch verksamhetschefer och deltagit i
två MAS-nätverksmöten Flera möten har avbokats pga.
sjukdom hos kommunalförbundets företrädare eller för
litet antal anmälda deltagare Nätverk samverkan eHälsa
har genomfört 11 möten.
Beredning social välfärd och hälsa har haft fyra möten
med beredningens förtroendevalda under året.
Efter kritik från förtroendevalda och kommunrepresentanter har en översyn av beredningsoch nätverksarbetet skett.
Rutiner för kallelser, minnesanteckningar och utskick har
tagits fram.

5.2 Utbildning och kompetensutveckling

Beredningsområdet omfattar förskolan, grund- och
gymnasieskolan samt vuxenutbildning. Kommunalförbundet ska med samordnande insatser stödja det utvecklingsarbete som pågår inom medlemskommunerna och
även initiera kommungemensamma/-överskridande
insatser för god tillväxt och kvalitetssäkring av utbildningsinsatser i Boråsregionen
Övergripande för hela ungdomsskolan (förskoleverksamhet, grundskole-/och gymnasieverksamhet) var det
fortsatta arbetet med att implementera de skolreformer
som införts genom ny skollag samt omarbetade läro-/och
kursplaner. Genom dessa reformer ställdes bland annat
skärpta behörighetskrav på personal och kvalitetsutvecklingskrav inom flera områden.
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STEPS-projektet, som under år 2011 och 2012 ökat medvetenheten om att skapa en entreprenöriell inlärningsmiljö
inom förskole-/grundskoleverksamhet, gav den önskade
effekten genom högt personaldeltagande av de medverkande kommunerna. Arbetet skapade stort intresse hos de
verksamheter som inte ingick i projektet, varför en fortsättning i Navets regi blir naturlig då STEPS nu avslutas
som ESF-projekt.
Samverkansavtalet gällande gymnasieutbildning för
Boråsregionens ungdomar, ställer krav på framtagande
av indikatorer för kvalitetsutvecklingsarbetet. Vid framtagandet av dessa indikatorer skulle de både korrelera med
de politiska mål som fastställts i respektive kommun samt
med de prioriterade mål som beslutats av direktionen.
Under året diskuterades målen inom tjänstemannagrupper
inför planeringen av det konkreta arbetet.
Teknikcollege Sjuhärad utvecklades fullt ut enligt de
ansökningar som beviljats. Antalet elever som valde ett
program inom ramen för TC ökade planenligt.
Samtliga medlemskommuner beslutade i ärendet gällande
genomförande av förprocess inför VOcollege. Tre kommuner valde att stå utanför och ev invänta skedet då processen går in i arbetet med ansökningsformuleringar.
Avtalet gällande samordnad regional vuxenutbildning –
Boråsregionens samordnade vuxenutbildning – omfattade
insatser inom skolformen Yrkesvux. Verksamheten bedrevs
med statliga medel, varför de av flera kommuner politiska
beslut gällande avsättande av kommunala medel, inte
iscensattes och brukades. Det regionala programutbudet
kunde även detta år erbjuda ca 30 Yrkesvuxprogram varav
något program var en helt ny satsning.
Avsaknaden av ett brett utbud av YH-utbildningar i
Boråsregionen, inom ramen för kommunala huvudmän,
åtgärdades inte. Därmed var det endast Borås Stad som erbjöd skolformen, tillsammans med tre privata anordnare.
Det fortsatta samverkansavtalet med GR:s kommunalförbund gällande utbildningsinsatser riktat till Sjuhärads
offentliganställda, innebar inte att något arrangemang
samordnades och förlades i
Boråsregionen. Samtliga kommuner fick dock både
erbjudande om utbildningsutbud samt erbjöds dialog för
samordnade insatser.
Etableringen av Kompetensplattform Boråsregionen
utvecklades svagt i Boråsregionen, jämfört med övriga delregioner i Västra Götaland. Projektledartjänsten delades
mellan en halvtidskonsult och kansliets beredningsansvarig.
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Förskola/grundskola

Vuxenutbildning

De statliga reformerna, krävde i Boråsregionen liksom
i övriga Sverige, fokus på verksamheternas inre arbete.
Förbundskansliet har hållit sig informerat om utvecklingsarbetet och bistått i de regionövergripande ärenden
som initierats av tjänstemännen i medlemskommunerna,
exempelvis skolverksamheten för de ensamkommande
asylsökande barnen.

Regeringen beslutade att fortsätta sin satsning på gymnasiala yrkesutbildningar för vuxna (Yrkesvux) varför
Boråsregionens samordnade vuxenutbildning arbetade
vidare utan kommunal tilldelning. Det samordnade programutbudet minskade något i relation till föregående år
då tilldelningen inte var lika stor som föregående år, men
helt nya program planerades i samråd med exempelvis
bemanningsbranschen. Utbildningsanordnarna lyckades
marknadsföra Yrkesvux på ett sätt som resulterade i att
endast ett fåtal platser inte nyttjades.

Gymnasieutbildning
Samverkansavtalet för ungdomsskolans gymnasieprogram
medförde även detta läsår att fler elever än innan avtalet,
valde en gymnasieskola i Borås. Då detta medförde stora
ekonomiska konsekvenser för de mindre kommunernas
gymnasieskolor, debatterades detta och resulterade i ett
beslut gällande annan prissättning av programmen.
De av direktionen fastställda prioriterade målen för utbildningssektorn, fokuserades på utveckling av samordnat
regionalt arbete inom främst gymnasieskolan. Då dessa
regionala mål skulle korrelera med de politiska mål som
fastställts i respektive kommun, blev diskussionen kring
indikatorerna för kvalitetsutveckling långvarig. I slutet av
året fastställdes indikatorerna medan planerna på det konrketa arbetet, uppföljning och kvalitetssäkring kvarstod
inför kommande år.
Regionutvecklingssekretariatet skulle under året ha
återupptagit ärendet gällande nytt avtal för utbildning
inom regionens Naturbruksgymnasier. Förbundskansliet
har dock inte kallats till någon dialog varför den gamla
avtalstexten gäller även fortsättningsvis.
Teknikcollege (TC) Sjuhärad utvecklades enligt planerna
till att omfatta 11 certifierade gymnasieutbildningar på
sammanlagt sex skolor i fem kommuner. Elevantalet inom
dessa program uppgick i oktober 2012 till ca 700. Under
nästa läsår beräknas TC Sjuhärad omfatta ca 1000 elever.
Fokus under året har legat på kvalitetssäkring av utvecklingsarbetet i enlighet med målen i ansökningarna och
med syftet att nå en återcertifiering under senare delen av
2014 och 2015.
Från och med andra halvan av år 2012, enligt en politiskt
beslutad modell, delas finansieringen av en halvtids processledarresurs av de berörda kommunerna.
Samtliga medlemskommuner beslutade i ärendet gällande
genomförande av förprocess inför VOcollege Boråsregionen. Detta efter flera misslyckade försök av kansliet att
inleda ett utvecklingsarbete med stöd av regional politisk
vilja. Fem kommuner visade intresse av att delta i en
förprocess för att utröna behovet av och organisationsformer för en dokumenterad samverkan inom ramen för
VO-college.

Skolverket uppmärksammade att Boråsregionen lyckats väl i den statliga satsningen på lärlingsutbildning för
vuxna. Alla medlemskommuner deltog dock inte i dessa
regionala insatser och diskussionerna kring framtida
regionövergripande samarbete fortsatte då regeringens
”Ungdomspaket” presenterades – en satsning med fokus
på stark koppling mellan skola och arbetsliv.
Ännu finns ingen plan för hur Boråsregionen kan organisera sitt utvecklingsarbete för att förmå fler utbildningsanordnare att ansöka om YH-utbildningar (eftergymnasial
yrkesutbildning) och för att stå enade i behovet av denna
skolform i diskussioner med YH-myndigheten. Under året
skickade Borås vuxenutbildning in sju YH-utbildningar
varav merparten förmodas inte beviljas medel av myndigheten.
Kompetensplattformsarbetet inom VGR utvecklades
enligt den politiskt fastställda handlingsplanens intentioner. Därmed formulerades bland annat ett regionalt
förslag gällande en stödstruktur för validering, det digitala
verktyget för utbildningsplanering utvecklades till att stå
inför en implementering, ett regionalt kompetensforum
genomfördes, en kartläggning av branschråd och analyser
av statistik presenterades. I Boråsregionen leddes arbetet
av en halvtidsanställd konsult och beredningsansvarig på
kansliet vilka genomförde två kompetensforum i syfte att
få bredare förankring och fler ansvarsbärare att driva processarbeten. Branschråden e-handel/logistik samt bemanning sammanträdde och fick större förståelse för uppdraget men levererade inga analyser över kompetensbrist. I
syfte att accelerera matchningen av utbildningsutbudet
med arbetsgivarnas kompetensbrist, utvecklades under
året ett virtuellt kompetensråd, en databas med kontaktmöjligheter som ska lanseras under början av år 2013.
Boråsregionens ledningsgrupp för kompetensplattformsarbetet hade svårt att prioritera mötestillfällen varför
utvecklingsarbetet inte fick det fäste som planerats. I
relation till övriga delregioner utvecklades Boråsregionens
processarbeten svagare.

B 45

kommunfullmäktiges handlingar | 16 Januari 2014

Resultaträkning 2012
Resultaträkning 2012, belopp i tkr, exkl interna poster

2012

2011

Not

39 072

40 546

1

-63 300

-62 651

2

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

-69

-109

-24 297

-22 214

Förbundsbidrag, Kansli

15 861

15 709

3

Medlemsavgifter, Navet

5 835

5 835

4

Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum

2 045

2 317

5

Finansiella intäkter

Verksamhetens nettokostnader

1 484

722

6

Finansiella kostnader

-16

-487

7

Resultat före extraordinära poster

912

1 882

Extraordinära intäkter

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

912

1 882

Årets resultat

Interna poster på 1973 tkr för 2012 och 1 384 tkr för 2011
har exkluderats från verksamhetens intäkter och kostnader.

Balansräkning 2012
Balansräkning 2012, belopp i tkr
Anläggningstillgångar

2012

2011

Not

1 440

606

Maskiner och inventarier

928

94

8

Värdepapper

512

512

9

Omsättningstillgångar

54 121

43 912

Fordringar

13 318

12 068

10

Kassa och bank

40 803

31 844

11

Summa tillgångar

55 561

44 518

7 626

6 714

912

1 882

4 733

4 186

43 202

33 618

246

0

14

Kortfristiga skulder

42 956

33 618

15

Summa eget kapital, avsättningar och skulder.

55 561

44 518

Eget kapital
Därav årets resultat

12

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Skulder
Långfristiga skulder
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Noter till resultat och balansräkning
Noter

2012

2011

Statsbidrag

15 380

9 020

Bidrag från Regionen

1 Verksamhetens intäkter
14 054

15 137

EU-bidrag

1 036

8 637

Försäljning m m

8 602

7 752

39 072

40 546

Summa
2 Verksamhetens kostnader
Bidrag till projekt/verksamheter

21 501

14 216

Personalkostnader

23 403

23 641

0

(1 414)

Material och tjänster

18 396

24 794

Summa

63 300

62 651

584

583

7 249

7 198

(varav avgångsvederlag)

3 Förbundsbidrag, kansli
Bollebygd
Borås
Falkenberg

454

0

Herrljunga

653

655

2 374

2 368

Svenljunga

721

720

Tranemo

813

813

1 604

1 598

Varberg

641

1 010

Vårgårda

768

764

15 861

15 709

Mark

Ulricehamn

Summa
4 Medlemsavgifter, Navet
Bollebygd

120

120

4 500

4 500

Mark

525

525

Svenljunga

160

160

Borås

Tranemo

200

200

Ulricehamn

330

330

5 835

5 835

Summa
5 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum
Bollebygd

71

71

1 240

1 240

Mark

450

450

Svenljunga

133

133

Tranemo

151

151

0

272

2 045

2 317

Ränta på bankkonton

678

722

Aktieutdelning Gryning Vård AB

806

0

1 484

722

Borås

Ulricehamn
Summa
6 Finansiella intäkter

Summa
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Noter

2012

2011

0

476

7 Finansiella kostnader
Förändrad diskonteringsränta vid pensionsskuldsberäkning
Övrigt

16

11

Summa

16

487

94

204

902

0

Avskrivningar

-69

-110

Utgående balans

928

94

512

512

8 Maskiner och inventarier
Ingående balans
Investeringar

9 Värdepapper
Aktier i Mediapoolen AB och
Gryning Vård AB
10 Fordringar
Kundfordringar
MomsfordranInterimsfordringar, huvudsakligen inkomstrester
Summa

2 857

2 260

7 729 689

8 029 006

13 318

12 068

40 783

31 795

11 Kassa och bank
Bankkonton
Kontantkassa

20

49

40 803

31 844

6 714

4 832

912

1 882

7 626

6 714

4 733

4 186

246

0

1 335

1 211

Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott

14 205

16 771

Beslutade projekt

Summa
12 Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital
13 Avsättningar för pensioner
Pension inkl löneskatt
14 Långfristiga skulder
Investeringsbidrag Navet
15 Kortfristiga skulder
Semesterlöneskuld

18 060

10 841

Pensioner individuell del, inkl löneskatt

1 220

1 137

Leverantörsskulder

6 683

2 811

Preliminär skatt

401

400

Arbetsgivaravgift

435

414

Övrigt

617

33

42 956

33 618

Summa

Sjuhärads Kommunalförbund, Borås 2013-02-08
Ulf Olsson
Margareta Lövgren
Annette Carlson		
Christer Johansson
Mattias Olsson		
Jörgen Warborn		
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Eva Johansson		
Kurt Hårsmar
Crister Persson		
Lars Holmin
Marie-Louise Wernersson
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Bilaga 1 Navet 2012
Navets stora till- och utbyggnad påbörjades i juni 2012.
Från augusti hölls hela undervåningen stängd, men trots
detta har antalet besökare ökat. Navet har arbetat med
57 576 barn, ungdomar och vuxna under 2012, att jämföra med 53 013 år 2011.
Flera stora utbildningsprogram har genomförts under året.
2012 var därför ännu ett år med rekordmånga på kompetensutveckling, 11 900 deltagare (jfr 11 700 år 2011),
vilket motsvarar 5 439 lärarutbildningsdagar2, (jfr 5 207
år 2011).
2L
 ärarutbildningsdagar är antal deltagare multiplicerat med antal
utbildningstimmar dividerat med 8.

På grund av minskade utställningsytor under året har
Navet förlagt verksamhet på skolor i våra kommuner.

Kompetensutveckling i förskolan
och skola
Den nya reviderade läroplanen för förskolan ställer krav
på ökad kompetens inom naturvetenskap och teknik.
Satsningen på kompetensutveckling av förskolelärare som
startade 2011 har fortsatt under 2012. 1 222 förskolelärare
från femton olika kommuner har fått kompetensutveckling i naturvetenskap och teknik på Navet. Förra året
startade ett utbildningsprogram för 350 förskolelärare från
Tranemo, Svenljunga och Ulricehamns kommun med tio
halvdagars utbildningar fördelade på tre terminer. Insatsen
avslutades med event för barn, personal och föräldrar.
Under året har ett liknande utbildningsprogram startat för
300 förskolelärare i Marks kommun.
Den nya läroplanen för grundskolan har inneburit ett
stort behov av kompetensutveckling av lärare i teknik och
naturvetenskap. Navet har tagit fram många nya utbildningar och har även utvecklat en idé om ett material för
årskurs 1 till 6. Skolverket har beviljat medel, 1 250 000
kr, till att ta fram detta undervisningsmaterial inom områdena energi, materia och vatten.

Navet och entreprenörskap
Navet har betydelse för Boråsområdets innovationssystem. Ska vi klara de högt ställda målen för en expansiv
tillväxtregion krävs det stor medvetenhet och kunskap
om hur man utvecklar ett entreprenöriellt förhållningssätt hos alla, inte minst hos lärare och föräldrar. Navet
har sedan 2007 arbetat med entreprenörskap och hållbar
utveckling i flera olika stora projekt, det senaste, NOSprojektet, avslutades 2011. Erfarenheter från dessa projekt

har omsatts i ett regionalt övergripande projekt, STEPS,
Strategiskt entreprenörskap för skolan. Projektet, som
finansierades av EU, startade 2011 och avslutades 2012. I
Sjuhärad har 350 lärare från 20 förskolor, grundskolor och
gymnasieskolor deltagit. Projektet har utvecklat och ökat
förutsättningarna för lärare, studieoch yrkesvägledare samt
skolledare att skapa en entreprenöriell, företagsam och
jämställd skola – en skola som bättre speglar arbetslivets
behov och förutsättningar, nu och i framtiden. Projektet
har gett Navet stor erfarenhet och många nya samarbetspartners och arbetet fortsätter med att utveckla Boråsområdets skolor till entreprenöriella enheter. Totalt har 2 273
lärarutbildningsdagar i entreprenörskap för 365 pedagoger
och rektorer genomförts under 2012.

Nya teknikteman

• Tillsammans med företagen Ericsson, Parker, SPEED
och Volvo bussar har Navet genomfört ett tekniktema
för årskurs 5 och 6. Temat har innehållit studiebesök på
företagen för lärare, kompetensutveckling för lärare på
Navet, tema på Navet för elever, arbete på skolan ca tre
veckor och ett avslutande event där eleverna visade sina
arbeten för företagen och föräldrar.
• Ett styroch reglertema har tagits fram och testats på
lärargrupper och elever. Temat har redovisats på en
nationell och en lokal teknikkonferens.
Kreativa föräldramöten

En av Navets styrkor är att arbeta med grupper och få
grupper kreativa och engagerade. Navet har under 2012
fortsatt att utbilda pedagoger i konsten att hålla engagerande föräldramöten.
1 128 pedagoger utbildades i detta under 2012.

Högskolekurser

Navet har hållit två kurser för bildlärare för Högskolan
i Borås inom ramarna för lärarlyftet, Kreativ bild, där
deltagarna arbetat med det entreprenöriella perspektivet
med utformning, design och produktion av hållbar konst.
Navet har också hållit en kurs i biologi och kemi för barnskötare för Högskolan i Borås.

Produktion av utställning och material

• En ny utställning i matematik har producerats och
invigdes i mars. I dodekaederns rum är en geometriutställning som har skapats i nära samarbete med fotograf
och konstnär.
• Navet har producerat ett undervisningsmaterial i matematik kopplat till fem olika områden enligt läroplanen
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Lgr 2011 – taluppfattning och tals användning, geometri, algebra, sannolikhet och statistik samt samband
och förändringar. Materialet innehåller 10 praktiska
uppgifter per område och stadium.
• Navet har gjort fem filmer inom ämnesområdet matematik. Filmerna visar hur man praktiskt konkret kan
arbeta med elevgrupper med praktisk matematik. Områden inom matematiken som berörs är kopplade till
läroplanens mål. Filmerna skall bland annat användas i
Borås Högskolas distansutbildningar i matematik.
• En av Navets pedagoger har skrivit en ny bok, Berta 2,
kemi för de yngsta. Publicering sker under våren 2013.
Hållbar utveckling

Hållbar utveckling genomsyrar all kompetensutveckling
och alla teman som vi genomför, men vi har också utvecklat teman där fokus ligger på den hållbara utvecklingen.
För elever innebär det tre nya teman och för arbetsplatser
och organisationer har vi utvecklat Navets koncept Kunskap och känsla. Alla som har varit på ett tema eller på
en inspirationsträff skall känna att de kan göra något, att
de kan påverka, att det som de gör spelar roll, att det ger
hopp inför framtiden.

Navet i media

Under 2012 har 30 artiklar i Borås Tidning handlat om
Navets verksamhet. Navet har också lyfts fram i 8 radioprogram Radio Sju samt i fem lokal-TVprogram.

Internationella kontakter

Navet genomförde tre sessions på den internationella
ECSITE-konferensen i Toulouse i Frankrike:
• Hands on approaches to Math (tillsammans med Storbritannien, Tyskland, USA och Italien)
• Seeking common ground – science for religious audiences (tillsammans med Skottland och Israel)
• The science of everyday life (tillsammans med 12 olika
institutioner, t ex Italien, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Slovenien, Finland, Österrike, Belgien, USA)
Under året har sju olika internationella grupper från Nigeria, Finland, Norge, Lettland, Portugal, Litauen, England
och Frankrike gjort studiebesök på Navet.

Utvärderingar

Under 2012 valde 1652 personer i 45 grupper att komma
till den kreativa miljön på Navet, på konferenser och studiebesök, där de även fick möjlighet att få en fördjupning i
något kunskapsområde.

Utvärderingen av föräldramötessatsningen genom en
stor extern utvärdering pågår. Utvärderingen genomförs
av FoU-enheten på Högskolan Borås. Utvärdering av
NOS-projektet har skett. En egen utvärdering/uppföljning av teknikoch naturvetenskapssatsningen i förskolan
har gjorts. Utvärdering av STEPS är påbörjad och avslutas
under 2013.

Navet – en spännande plats på lov och helger

Intern kompetensutveckling

Helgoch lovverksamheten har utvecklats under hösten.
Varje helg har Navet erbjudit program för såväl barn som
vuxna och vi har också utvecklat möjligheterna att äta
medhavd mat.

För all personal har vi haft utvecklingsdagar vid två tillfällen, sammanlagt tre dagar. Den pedagogiska personalen
har deltagit i utbildningar och på konferenser, med fokus
på Hållbar utveckling och entreprenöriellt lärande, ca fem
dagar per person.

Navet som mötesplats

Så trots minskad utställningsyta där vattenutställningen,
krimlabb och miljöutställningen har varit stängda har besökstalen kunnat hållas på samma nivå som föregående år.

B 50

kommunfullmäktiges handlingar | 16 Januari 2014

Resultatmål
Planerad verksamhet 2012

Genomförd 2012

Minst 20 000 elever på temabesök

Genomfört 25 671

15 000 besökare på helger och lov

Genomfört 14 066

Minst 4 000 elever på teman i Matematikpalatset

3 000 elever, fortsätter 2013

I den nya Geometriutställningen, invigning mars 2012, skall minst 1 000
elever komma temabesök

Genomfört

Minst 2 000 lärare på utbildning i naturvetenskap och teknik för att implementera de nya kursplanerna genomförs

1200 lärare på utbildning, insatser fortsätter under
2013

Minst 2 000 lärarutbildningsdagar genomförs i matematik

1 200 dagar, insatser fortsätter under 2013

Projektet STEPS vidareutvecklas och ca 350 pedagoger erhåller minst
fem halvdagars utbildningar i teknik och naturvetenskap

Genomfört mellan sex och nio utbildningsdagar per
pedagog

Minst motsvarande 1000 förskolepedagoger kompetensutvecklas för att
implementera den reviderade Läroplanen genomförs

Genomfört för 3 523 förskolepedagoger

Planläggning och start av byggnation av ny utställning vatten, energi och
mat

Genomfört, klart maj 2013

En ny vandringsutställning i matematik skall produceras

Genomfört

Vandringsutställningen i matematik, Bagdad på turné i Finland

Genomfört tre månader i Finland samt tre månader i
Staffanstorp

Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs Genomfört ca 30
Vetenskapsteater Materia och mening visas för ca 500 personer

Genomfört

Kunskap och känsla, utbildningsprogram för företag och arbetsplatser,
genomförs för minst 800 personer.

225 personer, fortsätter under 2013

Bok och utbildningspaket om fladdermusungen Tunda, kemidraken
Bertas motsvarighet inom fysik, produceras och erbjuds förskolor samt
åk f-2.

Tunda påbörjad men en Berta 2 bok är författad ges
ut 2013

Minst fyra nya teman produceras, kopplade till de nya utställningarna

Påbörjat men utställningen ej klar förrän maj 2013

Mediapoolen och Navet utvecklar och testar ett conceptual classroom
Ej genomfört, men andra digitala verktyg har utveckdär lärare och elever kan höja sin IT-kompetens och prova på att använda lats under året
digitala undervisningsresurser.
EU-projektet BLOOM inleds, under förutsättning att medel erhålls. Det är Projektet beviljades ej medel
16 länder som ingår i projektet som handlar om att genomföra kompetensutveckling för lärarutbildare, lärare och lärarstudenter i teknik och
naturvetenskap. Navet är Sveriges deltagare i genomförandet.
Navet kommer att delta i minst sju nationella och internationella forum.

Ecsite i Toulouse, Ecsite directors forum, Skolforum,
NSCF konferens i Tartu, Spridningskonferens, Håll
Sverige rent, Fair Trade Borås
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Antal per kommun 2011 Från: 2011-01-01 Till: 2011-12-31
Handledda
besök TEMA

Övriga aktiviteter
ALLMÄNHET

Kommun

Elever

Lärare

Kompetensutveckling
Lärare

Bollebygd

448

38

385

Borås

14 157

1 050

3 725

1 200

869

21 001

Mark

400

100

3 400

Barn

Vuxna

Konferenser

Summa
871

2 316

110

474

Svenljunga

552

49

635

1 236

Tranemo

890

79

821

1 790

Ulricehamn

1 596

124

1 212

Övriga

2 311

202

3 743

Högskolan Borås
Samtliga

2 932
8 177

5918

657

775
22 270

1 652

21 008
775

11 770*

9 777

6 887

657

53 013

Konferenser

Summa

*motsvarar 5207 lärarutbildningsdagar

Antal per kommun 2012 Från: 2012-01-01 Till: 2012-12-31
Handledda
besök TEMA

Övriga aktiviteter
ALLMÄNHET

Elever

Lärare

Kompetensutveckling
Lärare

Mark

3 618

502

3343

7 463

Svenljunga

1 268

100

543

1 911

Tranemo

1 901

535

497

Kommun

Barn

Vuxna

150

100

3 183

Ulricehamn

2 212

145

1 299

Övrigt

3 208

600

2 944

7 684

6 382

637

21 455

25 671

3 252

11 900*

8 434

7 682

637

57576

Samtliga

3 656

*motsvarar 5 439 lärarutbildningsdgr

Antal
personer

Tjänster

Pedagoger

11

10,7

Bibliotekarie

1

0,4

Tekniker

4

3

Administration och ledare

2

2

Designer

1

1

Material/konferens

2

1,3

Interaktionsdesigner

1

1

Konstnär

1

0,1

Summa

23

19,5

Personal
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Bilaga 2 Medarbetarcentrum 2012
Vision
Medarbetarcentrum skall inspirera medarbetare som vill
och behöver positiv ”Kraft till förändring”.
Medarbetarcentrum är en resurs och ett neutralt forum
för alla tillsvidareanställda i de samverkande kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo.
Medarbetar-centrum drivs inom kommunalförbundet som
en egen resultatenhet.

Verksamhetsidé

Medarbetarcentrums (MC) verksamhetsidé är att på ett
effektivt sätt medverka till att stärka de samverkande
kommunernas attraktivitet som arbetsgivare. Genom att
stimulera till en ökad frivillig och sund personalrörlighet
kan trivsel och friskare arbetsplatser skapas.
Ambitionen är att via kompetenshöjande insatser, som
exempelvis, coachande samtal, ledarskapsoch arbetsgrupputveckling ge förutsättningar för medarbetare att aktivt
ta ansvar för sin egen och gruppens utveckling. MC ska
vara ett etablerat hjälpverktyg och en neutral plats med
stor tillgänglighet. Ett nav bestående av samlad erfarenhet, kunskap och kompetens, som därigenom kan erbjuda
olika arbetsmetoder.
Basen för verksamheten är i Borås men coacherna är på
plats i kommunerna på fasta tider och när det så krävs.
Generellt behövs en öppen dialog med personalspecialister,
chefer/ledare, medarbetare och lyhördhet på efterfrågan av
tjänster – flexibilitet.

2012

Ett omfattande värdegrundsarbete påbörjades redan 2011
som har intensifierats och slutförts under 2012. Hur
uppfattas Medarbetarcentrum, vad står det för och hur
kan det bli mer känt? Detta har utmynnat i en ny logotyp
och en ny devis som skall förknippas med verksamheten
på MC, ”Kraft till förändring” och en ny pr-broschyr är
under produktion.
MC skall erbjuda hög och kvalitetssäkrad kompetens och
för att leva upp till detta krävs en kontinuerlig kompetensutveckling och omvärldsbevakning. Bland annat har en
coach gått utbildningen ”Att skapa effektiva team” med
gurun på området Susan A Wheelan, kurs i retorik och
presentationsteknik på en ny nivå, vi deltar aktivt i CAVnätverk via Högskolan Borås, Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) – nätverk ”Medarbetarskap”, Riksringen
nätverk för arbetsgivarringar och ESF-projektnätverk i
Västsverige.

Det har varit ett intensivt arbete i ESF-projekt ”Funktionell Kompetens” som också stödjer hela verksamhetens
utveckling. En styrgruppsutbildning för projektet har
genomförts med medverkan av processtöd från ESF-rådet.
Målet är att de goda projektidéerna kan spridas och implementeras, för strategisk utveckling och lärande.

Strategisk inriktning för 2012

• Utveckling i arbetssätt, modeller och strategier sker
hela tiden. Vi ska vara moderna och uppdaterade i vårt
arbetssätt.
• Kommunicera projekt ”Funktionell Kompetens” som
i allra högsta grad stödjer MC:s strategiska inriktning.
Projektet pågår till och med september 2013.
• Nya möjligheter till frivillig och lönsam personalrörlighet genom att marknadsföra och visa på förtjänster med
en kompetensförsörjningsdatabas
• Att skapa kontinuitet för den nyligen startade jobbväxlingsdatabasen.
• Ta vara på erfarenheter som kommit fram i projekt
Arbetsplatsutveckling Sjuhärad som avslutades vid årsskiftet 2011/2012. Speciellt erfarenhet från Tranemo
Arbetsgivarring angående personalrörlighet och samverkan i nätverk.
Mål och aktiviteter 2012

Medarbetarcentrum – kärnverksamhet resultatmål
1. Träffar med kommunernas personalspecialister två
gånger/år för information och dialog kring utbud och
behov av Medarbetarcentrums tjänster.
2. Minst 30 personer har registrerat sig databasen med
önskemål om jobbväxling.
3. Minst 20 genomförda verksamhetspresentationer i medlemskommunerna.
4. Medarbetarcentrum producerar ett internt utbildningsmaterial att använda vid kompetensutvecklingsinsatser
som livs& karriärplanering och coachning.

Medarbetarcentrum – ”Funktionell Kompetens resultatmål”
1. Marknadsföra kommunicera projektet – Workshops i
alla medlemskommuner
2. Medarbetarcentrum producerar ett ledarskapsutvecklingsprogram tillsammans med Johan Larsson, Mittuniversitetet Östersund.
3. Utbilda minst 20 chefer i ledarskapsmodellen, LMUp
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4. Intrimning och användning av AdCore, administrativt
IT-verktyg
5. Introduktion av kvalitetssäkrat och användarvänligt
PEUP (personalekonomiskt beräkningsprogram).
6. Genomföra Transnationellt utbyte med annat EU-land
7. Medverka till att utvidga och sprida Tranemomodellen
och skapa ytterligare legitimitet för systematisk personalrörlighet mellan olika arbetsgivare.
Utveckla samverkan i nätverk och gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.

Måluppfyllelse – kommentarer kärnverksamhet resultatmål
Mål 1
Träffar med personalspecialister har genomförts lokalt i
medlemskommunerna.
Mål 2
29 personer har registrerats för jobbväxling.
Mål 3
Det har genomförts 31 verksamhetspresentationer i medlemskommunerna därigenom mött 670 personer.
Mål 4
Det har pågått och det pågår löpande arbete med att
framställa ett arbets-och utbildningsmaterial. Det återstår
viss kvalitetssäkring och kompletteringar innan det kan
betraktas som fullgott. Det kommer hela tiden att behöva
uppdateras och kompletteras.
Måluppfyllelse – kommentarer ”Funktionell Kompetens
resultatmål”
Mål 1
Projektet är kommunicerat hos alla deltagande kommuner
i olika fora och i många andra sammanhang som i olika
nätverk, Sjuhärads kommunalförbund, direktion, kommunchefer, APTmöten, och fackliga medlemsmöten. En
pr-broschyr har framställts och distribuerats.
Mål 2
Ledarskapsprogrammet startade i maj månad och pågår
över en längre tid tom april 2013.
Mål 3
Det ingår 22 chefer i ledarskapsprogrammet.
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Mål 4
I juni månad togs databasen AdCore i bruk. Nödvändiga
kompletteringar och justeringar har gjorts löpande sedan
driftsstart. AdCore innehåller applikationer för jobbmatchning, jobbväxling, PEUP, ärenderegistrering och
statistik
Mål 5
PEUP verktyget i den nya versionen är i drift och utöver
beräkningar vid personalrörlighet går det att göra prognoser och miniprognoser i flera personalekonomiska sammanhang. PEUP kommer att anpassas så att andra än
personalen på MC kan nyttja funktionen på egen hand.
T ex chefer, personalspecialister och andra som kan ha
behovet.
Mål 6
Ett transnationellt erfarenhetsutbyte genomfördes 12-16
november i Regionen Murcia, Spanien. Personalrörlighet,
arbetsgivarnätverk, arbetsmarknadsfrågor, coachning och
uppbyggnaden av vårt ledarskapsprogram och möjliga
utvecklingsvägar rörande både forskning och utveckling
stod på programmet.
Erfarenhetsutbytet uppmärksammades av spansk radio
och television.
Mål 7
Antalet anslutna företag i Tranemo Arbetsgivarring har
ökat och är nu uppe i 22. Aktiviteten har stegrats och
det har genomförts två frukostmöten, nätverksträffar för
kvinnor, löneadministratörer och ett antal utbildningar.
I Svenljunga kommun har det visats ett intresse att ta
del av konceptet med Tranemoringen. STT (Svenljunga
Tranemo Tidningen) har skrivit flera positiva artiklar om
verksamheten.

Tjänsteutbud

Grunden för arbetet i de olika programmen och arbetsmetoderna är att utveckla en effektiv och vägvinnande
process.
Medarbetarcentrum arbetar med följande tjänsteutbud:
Kärnverksamhet:
• Jobbmatchning – webbaserad
• Jobbväxling
• Reflekterande samtal – reflektera över aktuell arbetssituation
• Personalekonomiska beräkningar (PEUP)
• Statistik över verksamheten
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Köpta tjänster:
• Livs& karriärplanering individuellt och i grupp
• Coachande samtal
• Chefscoachning
• Chefsoch arbetsgruppsutveckling
• SLG Thomas – Person Profil Analys
• Omställningsprogram, mot nya mål i arbetslivet
• Föreläsningskoncept
• Medverka vid uppbyggnad av nätverk mellan kommuner och externa arbetsgivare

Ekonomiskt utfall

Kärnverksamheten är alltid prioriterad och övrigt utförs i
mån av tid. Fördelningen nedlagd tid på kärnverksamhet
är 74 % och på köpt tjänst 26 %. Utöver detta tillkommer
jobbmatchning och jobbväxling som ingår i kärnverksamheten.

Statistisk redovisning

Verksamhet

Under året har drygt 500 medarbetare hanterats i verksamheten via samtal och webbmatchningsdatabasen.
Andelen enskilda individärenden är kvinnor 82% och
män 18 %.
Utöver ovanstående har vi haft telefonsupport, ca 2000
samtal, med chefer/ledare och medarbetare. 87 individer
har kommit till någon form av positiv förändring, jobbyte
inom den egna kommunen, hos annan kommun, till
extern arbetsgivare eller börjat studera. Detta visar att det
finns ett behov att jobba för en frivillig och sund personalrörlighet.
Efterfrågan på grupputvecklingsprocesser generellt har
ökat under året. Insatser har gjorts i 10 arbetsgrupper med
sammanlagt 123 individer och i olika kommuner. Chef
och gruppcoachning kopplat till våra beräkningsverktyg
har visat på framgång och lönsamhet.
Landstinget Sörmland har konsulterat Medarbetarcentrum inför införandet av en intern arbetsförmedling. Vårt
jobbmatchningssystem har stått som förebild.
Falköpings kommun, personalenheten, har varit på studiebesök på grund av planer att införa någon form av intern
jobbmatchningsfunktion.
Den 8 november medverkade MC som utställare och
föreläsare på Borås stads friskvårdskväll. Föreläsning med
temat ”Kraft till förändring”.

Det ekonomiska utfallet är ett underskott om 270 tkr.
Underskottet beror på att förväntade intäkter från verksamhetens ESF-projekt ”Funktionell kompetens” inte har
kunnat hämtas.
Personalresurs
Administration + verksamhetsledning

1,0

Coacher					3,0

Syftet med denna statistikredovisning är att samverkanskommunerna ska kunna följa verksamhetens resultatutveckling.
Förutom den mer traditionella statistiken görs en löpande ekonomisk uppföljning/utvärdering/redovisning av
Medarbetarcentrums verksamhet via vårt eget utvecklade
program PEUP.
Det kan vara värt att notera att viss lönsamhet hamnar
utanför Medarbetarcentrums domän. Flera av Medarbetarcentrums ”kunder” bryter upplevd inlåsning i sina
kommunala jobb och hamnar externt med god produktivitet. Det skapas samhällsekonomiska intäkter och
viss belastning kommer att undvikas hos sjukvård och i
sjukförsäkringssystemet etc.

PEUP – Personalekonomiskt resultat

Bland den begränsade mängd ärenden som beräkningar
har gått göra på har samtliga medlemskommuner ett
positivt utfall. Genomsnittet för alla kommuner är 3 kr
tillbaka per satsad krona.
Av tekniska skäl, byte av databas, kommer en del ärenden
för 2012 att redovisas 2013.

Ärende statistik

74 % av våra ärenden/uppdrag ingår i medlemsavgiften
och vid 26% tillkommer en kostnad/avgift. Matchning
och jobbväxling som också ingår i medlemsavgiften ingår
inte i denna beräkning utan tillkommer utöver detta.
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Ärendefördelning 2012
350
300
250
200
150
100
50
0

Ref lekterande
samtal

CV i
databas

Livs- och
karriärplanering

Jobbväxling

Coachande
GruppLedarskapsPPA
samtal, köpt
utveckling
utveckling
Thomastest
serie
10 grupper

Övriga
uppdrag
2st

Outplacement

Antal individer

143

203

9

29

8

26

123

3

16

0

Antal samtal/tillfällen

28 6

305

81

44

48

182

30

9

2

0

Nedan redovisas de personer som efter kontakt med MC
kommit till positiv förändring
Tidigare
medSvenlemsljunga Tranemo kommun

Bollebygd

Borås

Mark

Kvar i nuvarande tjänst pga förändring

0

7

1

0

0

0

8

Ny tjänst samma kommun

1

41

2

1

2

1

48

Ny tjänst annan kommun

1

2

0

3

0

0

6

Ny tjänst externt

1

14

0

1

1

1

18

Studier

0

4

0

0

0

0

4

Arbete + studier

0

1

0

0

0

0

1

Starta eget

0

1

0

0

0

0

1

Arbete + starta eget

0

1

0

0

0

0

1

Totalt, kommun

3

71

3

5

3

2

87

Byter jobb, från kommun inom ringen till egen kommun

0

3

0

0

3

1

7

(Enbart förklaringspost, räknas ej med i resultatet)

0

7

1

0

0

0

8
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Från Stadsrevisonen

Granskningsrapport
Sjuhärads kommunalförbund
Granskning av årsredovisning 2012.

Vid granskning av Balans- och Resultaträkningarna har
följande moment utförts:
• Avstämning av ingående balanser.
• Avstämning mot redovisningen.
• Avstämning mot specifikationer och noter.
Balans- och Resultaträkning är upprättad i enlighet med
lagen om kommunal re- dovisning och ger en rättvisande
bild av ekonomisk ställning per den 31 december 2011.
Det egna kapitalet uppgår till 7 626 tkr (6 714 tkr) inklusive årets resultat på 912 tkr (1 882 tkr) Föregående års
siffror inom parantes.

Under år 2010 gjordes en granskning av den interna
kontrollen. Konstaterades då att förbundet inte tagit fram
någon intern kontrollplan. Enligt uppgift har arbetet med
att ta fram en intern kontrollplan avstannat, men man
avser att återuppta arbetet under våren 2013.
Rutinen för utbetalning av beslutade projektstöd har gåtts
igenom med ekonomi- ansvarig. Det kan noteras att flera
projekt som beviljats stöd under 2012 och tidigare år,
ännu inte rekvirerat några pengar.
Under våren 2010 genomförde revisionen en granskning
av förbundets styrning och uppföljning av tillväxtprojekt.
I granskningsrapporten rekommenderas Direktionen att
ta en aktivare del i att följa pågående projekt och förbättra
uppföljning och utvärdering ur ett resultatperspektiv.
I årsredovisningen för 2010 angavs att man tagit fram ett
nytt instrument för att löpande följa upp och utvärdera
projekt som får stöd från kommunalförbundet.

Det finansiella målet är att det egna kapitalet skall uppgå
till cirka 4 mnkr. Detta mål överskrids med bred marginal
i årets bokslut.

I årsredovisning 2011 anges att under slutet av året har
arbetet med att följa upp och utvärdera projekt som stöds
av förbundet intensifierats. Arbetet fortsätter.

Vid genomgången av bokslutet har bland annat följande
iakttagelser gjorts och diskuterats med berörda:
• Sammanlagt 716 537 kr har aktiverats på konto 1210
”Maskiner och inventarier” och avser olika installationer
i Navets verksamhet. Dessa bör bokföras på ett särskilt
konto, exempelvis 1232 ”Installationer på annans fastighet”.
• 1 500 000 kr har bokförts på konto 5099 ”Övriga
lokalkostnader Navet”. Beloppet (+ moms) har fakturerats av Simonsland Nybron AB och avser ombyggnad
(el, vatten, väggar mm) av befintliga lokaler på Navet.
Motiv finns för att hela kostnaden kan belasta årets
resultat.
• En återbetalning på, under året erhållet statsbidrag, till
Migrationsverket på totalt 583 333 kr har skuldbokförts
och belastat 2012 års resultat.
• Navet har, enligt ett samarbetsavtal, fått 250 000 kr
(+moms) som ett investe- ringsbidrag från Borås Energi
och Miljö AB.

I årsredovisning 2012 finns ett avsnitt om mål och
resultatuppfyllelse för del av förbundets egen verksamhet. Någon redovisning av resultat/effekter av de externa
projekt som förbundet ger bidrag till (ca 75 st) görs ej i
årsredovisningen.
I bilagorna 1 och 2 görs en bra redovisning av verksamhet
och måluppfyllelse vid Navet och Medarbetarcentrum.
Varför redovisas dessa enheter i bilagor till årsre- dovisningen?
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Jag har inte funnit något som ger
anledning till anmärkning.
Borås 2013-02-20
Lars Magnusson
Certifierad kommunal revisor
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Nr 9
Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen L L Frimans
Donation avseende 2012 års förvaltning
2013-12-16

Dnr 2013/KS0670

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Styrelsen har inkommit med bokslut och revisionsberättelse för 2012 års verksamhet. Resultaträkningen visar
ett överskott på 216 317 kronor. Stiftelsen har per den 31
december 2012 tillgångar uppgående till ett bokfört värde
av 6 625 501 kronor. Enligt stiftelsens stadgar ankommer
det på Kommunfullmäktige att ta ställning till frågan om
ansvarsfrihet avseende det gångna årets förvaltning.
Stiftelsen L L Frimans donation har till ändamål att
förvalta doktor L L Frimans donation. Den årliga avkastningen skall utdelas i form av gåvor och bidrag till hjälp
för sjuka och gamla, dess rekreation och förströelse och
som bidrag till en församlingssysters verksamhet bland
åldringar, eller till annat jämförligt ändamål, som styrelsen efter prövning anser lämpligt, allt inom Ljushults
församling.
Av revisionsberättelsen framgår revisorernas uttalande att
årsredovisningarna har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet
med årsredovisningslagen. Styrelseledamöterna har inte
handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet, förutom att årsredovisningen inte avlämnats inom
stipulerad tid.
Under året har stiftelsen bland annat beviljat bidrag till
Diakonins Vänner, PRO, Hembygdsföreningen samt
Halla fritidsförening.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation beviljas
ansvarsfrihet avseende 2012 års förvaltning.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande
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Christer Johansson
Ekonomichef

Från Stiftelsen för L L Frimans Donation
Org.nr 864500-3776

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31
Styrelsen för Stiftelsen för L L Frimans Donation avger
härmed följande årsredovisning.
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr).

Förvaltningsberättelse
Allmänt

Stiftelsen bildades för att förvalta en donation av f d
provinsialläkaren L L Friman. Donationen bestod i
jordbruksfastigheten Halla 1:1 jämte övrig till fastigheten
tillhörig egendom. Fastigheten såldes år 2003.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att förvalta doktor L.L. Frimans
donation. Den årliga avkastningen skall utdelas i form
av gåvor och bidrag till hjälp för sjuka och gamla, dess
rekreation och förströelse och som bidrag till en församlingssysters verksamhet bland åldringar, eller till annat
jämförligt ändamål, som styrelsen efter prövning anser
lämpligt, allt inom Ljushults församling.

Stiftelsens nuvarande styrelse

Styrelsen har under år 2012 haft två protokollförda möten.
Nuvarande styrelseledamöter och suppleanter är:
Ordinarie
Inge Pettersson
Ingemar Svensson
Per-Ivar Andersson
Kjell Storberg
Lennart Ringqvist

v ä g v ordf ö rande
c ledamot
s ledamot
s led a mot
c led a mot
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Suppleanter
Camilla Haraldsson
Martin Bertilsson
Anette Karlenström
Bengt Fr öjdlund

c
c
c

Utdelning/bidrag
Bidrag har under året beviljats till Diakonins Vänner om
20 000 kr, PRO om 20 000 kr, Hembygdsföreningen om
10 000 kr samt Halla fritidsförening 5 000 kr.
Tidigare år har Aplareds IF beviljats 50 000 till ett elljusspår som kan användas av äldre och funktionshindrade.
Då erforderliga tillstånd ej än erhållits av Aplareds Idrottsförening för anpassning av elljusspåret har bidraget ännu
inte utbetalts. Under året har stiftelsen även för pensionärer subventionerat fotvård med 7 500 kr och vatten med
3 438 kr.

Placeringar

Under år 2012 har stiftelsens likvida medel varit placerade
på bankkonton samt i fonder i Svenska Handelsbanken
och Robur, se vidare not 5. Finansiella anläggningstillgångar värderas till verkligt värde i enlighet med ÅRL 4
kap 14a §.

Utdelningsbara medel

Enligt stiftelsen stadgar skall 10 procent av årets resultat
årligen överföras till donationskapitalet. Stiftelsens stadgar
stipulerar även att resterande del av den årliga avkastningen skall utdelas i enlighet med vad som angivits under
rubriken “ändamål” ovan. Om hela avkastningen ej åtgår
till detta skall överskottet reserveras för att användas för
utgifter (utdelningar) under de närmaste följande åren. Ett
års överskott kan dock ej hållas reserverat (vara utdelningsbart) för längre tid än fem år. Efter fem år skall överskottet
överföras till donationskapitalet.
Utdelningsbara medel uppgår vid utgången av år 2012 till
304 925 kr.
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Resultaträkning

Not 1

2012-01-012012-12-31

2011-01-012011-12-31

-31 980

-33 234

Not 2

-30 944

-38 053

-62 924

-71 287

-62 924

-71 287

322 750

14 856

259 826

-56 431

-19 474

-20 143

240 352

-76 574

240 352

-76 574

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknade resultatposter

Not 3

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

Not 4

Årets resultat före överföring till donationskapital
Överföring av årets resultat
Årets resultat före överföring till donationskapital
Överfört till donationskapital

-24 035

0

Årets resultat efter överföring till donationskapital

216 317

-76 574

Not 1

2012-12-31

2011-12-31

Not 5

6 355 297

6 142 631

6 355 297

6 142 631

Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Aktuell skattefordran

2 218

86 253

43 488

15 642

45 706

101 895

Kassa och bank

224 498

207 513

Summa omsättningstillgångar

270 204

309 408

6 625 501

6 452 039

6 230 793

6 206 758

Övriga fordringar

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital

Not 6

Bundet eget kapital
Donationskapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
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88 608

231 120

216 317

-76 574

304 925

154 546

6 535 718

6 361 304
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Balansräkning

Not 1

2012-12-31

2011-12-31

Övriga skulder

56 791

58 040

Upplupna kostnader och föurtbetlada intkter

32 992

32 695

89 783

90 735

6 625 501

6 452 03

2012

2011

22 643

27 491

22 643

27 491

Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Noter
Not 1 R
 edovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för små
företag.
Bolagets tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde förutom finansiella anläggningstillgångar som
värderas till verkligt värde (se vidare not 5 nedan).

Not 2 Personal
Löner, övriga ersättningar och sociala avgifter
Styrelsen
Sociala avgifter enligt lag och avtal

6 117

7 695

28 760

35 186

Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter, utdelningar, rearesultat räntebärande värdepapper

137 785

149 034

Värdeförändring verkligt värde värdepapper

184 965

-134 178

322 750

14 856

Not 4 Skatt

2012

2011

Aktuell skatt

19 474

20 143

19 474

20 143

Stiftelsens värdepapper består i huvudsak räntebärande
placeringar. Rearesultat vid försäljning av värdepapper och
värdeförändring redovisas som ränteintäkter och liknande
resultatposter.
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Andelar

Anskaff
ningsvärde

Marknadsvärde

Robur Penningmarknadsfond MEGA

33277

3 121 712

3 174 638

Robur Ethica Stiftelse

17308

1 951 489

2 092 742

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Handelsbankens Stabil 25

9229

Ingående balans

979 846

1 087 918

6 053 047

6 355 297

6 142 631

6 306 890

Inköp/försäljningar

27 701

-30 081

Värdeförändringar

184 965

-134 178

6 355 297

6 142 631

Utgående balans

Andra långfristiga värdepappersinnehav har kollektivt
värderats till verkligt värde i enlighet med ÅRL 4 kap
14a §. Värdepappren består i huvudsak av räntebärande
placeringar.

Not 6 Förändring av eget kapital

Donationskapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

6 206 758

231 120

-76 574

6 361 304

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition föregående år

-

-76 574

76 574

-

Utdelning

-

-65 938

-

-65 938

Årets resultat

-

-

240 352

240 352

Resultat överfört till donationskapital enligt stadgar
Belopp vid årets utgång

24 035

-

-24 035

-

6 230 793

88 608

216 317

6 535 718

Aplared den 12 september 2013
Inge Pettersson Per-Ivar Andersson
ordförande
Kjell Storberg
Lennart Ringqvist
Ingemar Svensson
Vår revisionsberättelse har avgivits den 12 september 2013
och den avviker från standardformuleringen.
Fredrik Ekelund		
Auktoriserad revisor
Enst & Young AB

Ola Sabel
Kommunrevisionen Borås Stad

Lars Magnusson
Kommunrevisionen Borås Stad
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen för L L Frimans Donation org.nr
864500-3776

Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för L L Frimans Donation år 2012.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på
grundval av vår revision. Auktoriserad revisor har utfört
revisionen enligt International Standards on Auditing och
god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter. Förtroendevalda
revisorer har utfört revisionen enligt god revisionssed för
förtroendevalda revisorer i Sverige.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta
för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den
övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande

liga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella
ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella
resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning av L L Frimans Donation år
2012.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i
styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed
i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi
har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt
har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande

Styrelseledamöterna har, förutom vad som anges under
stycket “Anmärkning» nedan, inte handlat i strid med
stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Anmärkning

Årsredovisningen har inte avlämnats inom stipulerad tid.
Borås den september 2013
Fredrik Ekelund		
Ola Sabel
Auktoriserad revisor
Kommunrevisionen
Ernst & Young AB
Borås Stad
Lars Magnusson
Kommunrevisionen
Borås Stad

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentB 63
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Nr 10
Svar på motion av Annette Carlson (M);
Flytta Obelisken (tandpetaren)!
2013-12-02

2012/KS0274 866

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen anser att en flytt av Obelisken inte
ska genomföras då de kostnader och risker som en flytt
medför inte uppvägar nyttan av att Obelisken syns från
fyra håll.

Nancy Kindblad (M) och Annette Carlson (M) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-03-14 inlämnat
rubricerad motion.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

I motionen föreslås att Obelisken i Borås, som beställdes
från Kolmården 1821 som ett minne av Konung Karl XIV
Johans besök i Borås, flyttas från nuvarande placering på
Yxhammarsgatan till rondellen i korsningen av Allégatan
och Yxhammarsgatan. Motionärerna menar att Obelisken
skulle göra sig bättre om den placerades i rondellen eftersom den då skulle bli synlig från fyra håll.

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie Fridén
(M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för Morgan Hjalmarssons yrkande. (Bilaga).

Tekniska nämnden och Kulturnämnden har yttrat sej över
motionen. Rondellen i korsningen Yxhammarsgatan och
Allégatan pryds redan idag av en skulptur – Lars Englunds
Stabil. Innan Obelisken kan flyttas måste Kulturnämnden
ta ställning till om man för att bereda plats åt Obelisken är villig att avlägsna Stabil och utse en ny plats för
densamma. Vidare måste också en bedömning göras om
det är möjligt att flytta Obelisken utan att skada konstverket samt om en placering i rondellen kan utgöra en
fara ur trafiksäkerhetssynpunkt. En sådan bedömning har
gjorts av dåvarande Gatukontoret som ansåg att Obelisken
inte borde flyttas till rondellen i korsningen av Allégatan
och Yxhammarsgatan. Detta med tanke på fundamentets storlek, samt att Obelisken kunde utgöra en fara ur
trafiksäkerhetssynpunkt. Även ur hållfasthetssynpunkt
(pga. sprickbildningar) bedömde expertis att en flytt skulle
kunna skada konstverket.
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Motionen avslås

KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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Alternativt förslag
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Nancy Kindblad (M)
och Annette Carlson (M):
Flytta Obelisken (tandpetaren)!
Nancy Kindblad (M) och Annette Carlson (M) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-03-14 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att Obelisken i Borås, som beställdes
från Kolmården 1821 som ett minne av Konung Karl XIV
Johans besök i Borås, flyttas från nuvarande placering på
Yxhammarsgatan till rondellen i korsningen av Allégatan
och Yxhammarsgatan. Motionärerna menar att Obelisken
skulle göra sig bättre om den placerades i rondellen eftersom den då skulle bli synlig från fyra håll.

Kommunstyrelsen anser att om Obelisken är i så dåligt
skick att den ej kan flyttas, så bör den ur säkerhetssynpunkt renoveras. Efter renovering finns det möjlighet att
se över en ny och bättre plats där skulpturen kommer till
sin fulla rätt.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses vara besvarad.
Kulturnämnden får i uppdrag att renovera Obelisken och
utreda ny, lämplig plats.
KOMMUNSTYRELSEN

Tekniska nämnden och Kulturnämnden har yttrat och
båda tillstyrker motionen. Rondellen i korsningen Yxhammarsgatan och Allégatan pryds redan idag av en skulptur
– Lars Englunds Stabil. Kulturnämnden anser att en obelisk bör, för att komma till sin rätt, stå fri från närliggande
skulpturer. Den nuvarande trängseln vid korsningen förtar
åtskilligt av obeliskens monumentalitet.
Innan Obelisken kan flyttas måste dock Kulturnämnden
ta ställning till om man, för att bereda plats åt Obelisken, är villig att avlägsna Stabil och utse en ny plats för
densamma. Vidare måste också en bedömning göras om
det är möjligt att flytta Obelisken utan att skada konstverket samt om en placering i rondellen kan utgöra en
fara ur trafiksäkerhetssynpunkt. En sådan bedömning har
gjorts av dåvarande Gatukontoret som ansåg att Obelisken
inte borde flyttas till rondellen i korsningen av Allégatan
och Yxhammarsgatan. Detta med tanke på fundamentets storlek, samt att Obelisken kunde utgöra en fara ur
trafiksäkerhetssynpunkt. Även ur hållfasthetssynpunkt
(pga. sprickbildningar) bedömde expertis att en flytt skulle
kunna skada konstverket.
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar

2012-06-14

Protokollsutdrag 2012-03-15

Från Kulturnämnden
Kommunstyrelsen

Bilaga till § 38 Anmälningsärenden

”Motion; Flytta Obelisken (tandpetaren)!
Obelisken i Borås beställdes från Kolmården år 1821 som
ett minne av Konung Karl XIV Johans besök i vår stad.
Stadens borgmästare anhöll om nådigt tillstånd att få uppföra ett minnesmärke, en anhållan som kungen beviljade.
Med insamlade medel inköptes fyra stycken marmorblock
från marmorbrottet i Kolmården, men så inträffade de
stora stadsbränderna 1822 och 1827 och dessa katastrofer
vållade givetvis en svår ekonomisk misär. Obelisken hade
vid denna tid i slutet av 1820-talet mödosamt forslats till
Linköping där den blev liggande en rundlig tid.
I juni 1853, det var då som det hände. Boråsaren Carl
Gustav Rydin tog initiativet till att blocken slutligen skulle
forslas till Borås. In i det sista tornade emellertid svårigheterna upp sig. I den långa uppförsbacken vid Öresjö utanför Borås blev det stopp igen och de stora marmorblocken
(de långa stenarna) vräktes i diket. Uppförsbacken kallas
efter detta ”Långastensbacken”. När så stenarna äntligen,
efter ytterligare några år, gjorde sin entré i staden, var det
tack vare starka och tåliga oxar. När Obelisken den 4 juli
1858 kunde avtäckas med fyra gatlampor runt om, hade
det gått nästan 40 år sedan den började sin långa vandring.
Fram till år 1940 fick den stå på sin plats på Stora Torget
tills den flyttades till en mer undanskymd plats på
Yxhammarsgatan. Den skulle dock göra sig mycket bättre
om den placerades i rondellen i korsningen av Allégatan
och Yxhammarsgatan. Där skulle den vara väl synlig från
fyra håll utan att för den skull försvåra trafiken genom att
skymma eller dölja bilarna i gatukorsningen.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Obelisken flyttas till rondellen i korsningen av Allégatan och Yxhammarsgatan.
Nancy Kindblad (M)
Annette Carlson (M)”

Yttrande över motionen
Flytta Obelisken (tandpetaren)
Beslut

Kulturnämnden tillstyrker motionen under förutsättning
att Lars Englunds skulptur Stabil kan flyttas till annan
plats.

Kulturnämndens yttrande i sammanfattning

Kulturnämnden måste först ta ställning till om man för
att bereda plats åt Obelisken är villig att avlägsna skulpturen Stabil. Tar nämnden beslut om detta måste en ny plats
vara utsedd åt Stabil innan obelisken kan flyttas.
En obelisk bör för att komma till sin rätt stå fri från
närliggande skulpturer. Den nuvarande trängseln vid korsningen förtar åtskilligt av obeliskens monumentalitet.

Kulturnämndens yttrande i sin helhet

Nancy Kindblad (M) och Anette Carlsson (M) föreslår i
en motion att Obelisken i Borås, rest 1858 som ett minne
av Karl XIV Johans besök i Borås 1821.
Ursprunglig placering var Stora Torget. Idag står obelisken på Yxhammarsgatan. I motionen föreslås korsningen
Yxhammarsgatan och Allégatan.
Korsningen Yxhammarsgatan och Allégatan pryds idag av
en skulptur – Lars Englunds Stabil. Innan man kan flytta
obelisken till korsningen måste man avlägsna Stabil och en
utse ny plats för densamma.
Kulturnämnden måste först ta ställning till om man för
att bereda plats åt obelisken är villig att avlägsna skulpturen Stabil. Tar nämnden beslut om detta måste en ny plats
vara utsedd åt Stabil innan obelisken kan flyttas.
En obelisk bör för att komma till sin rätt stå fri från
närliggande skulpturer. Den nuvarande trängseln vid korsningen förtar åtskilligt av obeliskens monumentalitet.

Reservation

Den röd-gröna gruppen föreslår att nämnden avstyrker
motionen.
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Den borgerliga gruppen föreslår att nämnden tillstyrker
motionen.
Ordföranden ställer den borgerliga gruppens förslag mot
den röd-gröna gruppens och finner den borgerliga gruppens förslag med övervägande ja besvarat.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition läses upp och godkännes.
Den som vill bifalla den borgerliga gruppens förslag röstar
ja, den det inte vill röstar nej. Vinner nej har Kulturnämnden beslutat enligt den röd-gröna gruppens förslag.
Vid omröstning röstas ja av Pirita Isegran (M), Lena Medelius (M), Marie- Louise Hall (M), Ann-Britt Boman (C)
och Bengt Wahlgren (FP), samt nej av Sara Andersson (S),
Hasse Brännmar (S), Lena Sänd (S) och Anna Gustavsson
(V).
Den röd-gröna gruppen reserverar sig mot beslutet. Se
bilaga.
KULTURNAMNDEN
Bengt Wahlgren		
Eva-Lotta Franzén
Ordförande		 Kulturchef

Reservation
Den rödgröna gruppen reserverar sig mot beslutet att tillstyrka motionen att flytta Obelisken till förmån för vårt
förslag att avstyrka motionen.
Sara Andersson
Gruppledare för den Röd Gröna gruppen
i Kulturnämnden.

Från Tekniska nämnden
Protokollsutdrag 2012-06-28

§ 80
Motion Flytta Obelisken (tandpetaren)
Obelisken i Borås beställdes från Kolmården år 1821 som
ett minne av Konung Karl XIV Johans besök i vår stad.
Med insamlade medel inköptes fyra stycken marmorblock
från marmorbrottet i Kolmården.
Marmorblocken forslades till Linköping där de blev liggande en tid.
I juni 1853 tog Boråsaren Carl Gustav Rydin initiativ till
att blocken slutligen skulle forslas till Borås.
Obelisken avtäcktes den 4 juli 1858. Fram till år 1940 stod
Obelisken på Stora Torget. Den flyttades efter detta till
Yxhammarsgatan där den står idag.
Motionärerna vill att Obelisken ska flyttas fram i Rondellen Yxhammarsgatan/ Allégatan där den enligt deras
mening skulle vara väl synlig från alla håll.
Dåvarande Gatukontoret ansåg att Obelisken inte borde
flyttas till Yxhammarsgatan/Allégatan. Detta med tanke
på fundamentets storlek, samt att Obelisken kunde utgöra
en fara ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Även ur hållfasthetssynpunkt (p g a sprickbildningar)
bedömde expertis att en flytt skulle kunna skada konstverket.
Om Obelisken ska flyttas finns en annan fråga att ta ställning till.
Var ska konstverket Stabil av Lars Englund placeras? Stabil
står på nämnda plats Yxhammarsgatan/Allégatan och placerades där 2010. Stabils placering framhölls av konstutskottet och dåvarande Konstmuseichefen samt nuvarande
Stadsarkitekten som en alldeles utmärkt placering. Stabil
är ordentligt förankrad och gör skäl för namnet.
Konstverken är utplacerade enligt ett tänkt sammanhang
ex Pinocchio ”Walking to Borås”. Att flytta konstverk
fram och tillbaka kan inte vara förenligt med Borås Stads
image som skulpturstad. Någon form av skulpturplan för
konstverkens placering, samt en plan för förnyad placering vid ändrade förhållanden, bör upprättas. Ex. Knallens flytt till nuvarande placering på Stora Brogatan var
mycket lyckad.
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Yrkanden

Alexis Mouschopanis (M) yrkar på att tillstyrka motionen
under förutsättning att skulpturen Stabil kan flyttas till
annan plats samt att tillstyrka motionen under förutsättning att Obelisken kan flyttas.
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) yrkar på avslag av
motionen.

Propositionsordning

Ordföranden Alexis Mouschopanis (M) ställer proposition
på yrkandena och finner att Tekniska nämnden bifaller
Alexis Mouschopanis (M) yrkande.

Votering begärs

Ja-röst för bifall till Alexis Mouschopanis (M) yrkande.
Nej-röst för bifall till Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
yrkande.
Ja-röster: Alexis Mouschopanis (M), Mikael Wickberg
(M), Lena Bergqvist (M), Jan Idehed (C) och Gunnel
Romild (FP).
Nej-röster: Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Raimon
Tahvonen (S), Anja Liikaluma (S) och Mattias Blomberg
(VÄGV).
Med fem Ja-röster mot fyra Nej-röster har Alexis Mouschopanis (M) yrkande bifallits.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka Alexis Mouschopanis (M) yrkande att tillstyrka motionen under förutsättning att skulpturen Stabil kan flyttas till annan plats samt
att tillstyrka motionen under förutsättning att Obelisken
kan flyttas.
Vid protokollet
Lisbeth Rehnlund
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Nr 11
Svar på motion av Annette Carlson (M) och
Mats Brandt (C); Det är dags att uppdatera näridrottsplatsen på Norrby!
2013-12-02

Dnr 2013/KS0471

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Annette Carlsson (M) och Mats Brandt (C) har lämnat
en motion där de föreslår att näridrottsplatsen på Norrby
uppdateras till en standard som är jämförbar med stadens
övriga näridrottsplatser. Stadsdelens barn och unga ska
göras delaktiga i planeringen av hur det ska ske.
Stadsdelsnämnd Väster, Fritids- och folkhälsonämnden,
Ungdomsrådet, Funktionshinderrådet och Centrala
pensionärsrådet har yttrat sej över motionen och ställer
sej positiva till den samma. Diskussioner om att rusta upp
näridrottsplatsen på Norrby har redan förts på Fritidsoch folkhälsoförvaltningen. Bland annat genom att man
planerar avsätta medel för att byta ut konstgräset under
2014. I samband med detta kan Fritids- och folkhälsoförvaltningen ta ett helhetsgrepp om platsen och modernisera
den utifrån barnens och ungdomarnas önskemål. I Borås
stads investeringsbudget för 2014 finns 1 mnkr avsatt som
Fritids- och folkhälsonämnden kan disponera för att bygga
näridrottsplatser i områden där det finns behov.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie Fridén
(M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för Morgan Hjalmarssons yrkande att motionen ska bifallas.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag 2013-06-19
Bilaga till § 69 Anmälningsärenden

”Motion; Det är dags att uppdatera
näridrottsplatsen på Norrby!
Kommundelsnämnden Norrby var förutseende och investerade i stadens första näridrottsplats då en konstgräsplan
anlades vid Norrby Fritidsgård. Bredvid konstgräsplanen
finns en liten basketbollytasamt en skateramp. Vi boende
på Norrby ser varje dag, året runt hur barn och unga använder sig av vad näridrottsplatsen har att erbjuda.
Många näridrottsplatser har nu byggts runt om i staden,
och Norrby näridrottsplats känns inte längre så modern.
Gräset börjar bli slitet och utbudet av redskap och utrustning är mycket spartanskt i jämförelse med de nyare
näridrottsplatserna.
Det är, enligt vår uppfattning, nu dags att uppdatera
näridrottsplatsen på Norrby. Viktigt i det arbetet är att
göra stadsdelens barn och unga delaktiga i planeringen av
hur det ska ske.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att:
Genom att låta barn och unga vara delaktiga uppdatera
näridrottsplatsen på Norrby till en standard som är jämförbar med stadens övriga näridrottsplatser.
Annette Carlson (M)
Mats Brandt (C)”

Remissvar
Från Fritids- och folkhälsonämnden
Till Kommunstyrelsen
2013-08-27

Motion: Det är dags att uppdatera näridrottsplatsen på Norrby!
Nämndens beslut

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen Det
är dag att uppdatera näridrottsplatsen på Norrby!

Nämndens yttrande i sammanfattning

Motionären föreslår att genom att låta barn och unga vara
delaktiga uppdatera näridrottsplatsen på Norrby till en
standard som är jämförbar med stadens övriga näridrottsplatser. Förvaltningen ser positivt på motionärens intentioner.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har sedan 2010 satsat
på aktivitetsplatser för barn, unga och äldre. Vid samtliga
investeringar har de som ska komma att använda platsen
på ena eller andra sättet fått vara delaktiga i processen.
Något som Fritids- och folkhälsoförvaltningen ser som en
självklarhet.
Diskussioner om att rusta upp näridrottsplatsen på Norrby
har redan förts på förvaltningen. Bland annat genom att
man planerar avsätta medel för att byta ut konstgräset under 2014. I samband med detta kan Fritids- och folkhälsoförvaltningen ta ett helhetsgrepp om platsen och modernisera den utifrån barnens och ungdomarnas önskemål.
Ett framgångsrikt folkhälsoarbete bygger på långsiktiga
satsningar. Enstaka satsningar kan resultera i att man
inte når de önskvärda effekterna. Det är viktigt att man
årligen avsätter resurser för att arbeta med barns och ungas
möjligheter till rörelse och integration för att kommunens
kostnader ska minska, samtidigt som mänskliga vinster
görs. Aktivitetsplatser är ett utmärkt exempel på hur
man i barns och ungas närområde kan locka till spontan
aktivitet och möten, för att på så sätt nå en bättre och mer
jämlik hälsa.

Nämndens yttrande i sin helhet

Kommundelsnämnden Norrby var förutseende och investerade i stadens första näridrottsplats då en konstgräsplan
anlades vid Norrby Fritidsgård. Bredvid konstgräsplanen
finns en liten basketbollyta samt en skateramp. Näridrottsplatsen är varje dag, året runt, välbesökt av barn
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och unga. Många näridrottsplatser har nu byggts runt om
i staden och Norrby näridrottsplats känns inte längre så
modern. Motionären föreslår att genom att låta barn och
unga vara delaktiga uppdatera näridrottsplatsen på Norrby
till en standard som är jämförbar med stadens övriga
näridrottsplatser.
Vinsterna med att satsa på rörelse och integration för barn
och unga är många. Regelbunden fysisk aktivitet främjar
hälsa och välbefinnande samt har en sjukdomsförebyggande effekt. Vikten av en meningsfull fritid för barn och
unga kan inte nog betonas. Det barn och unga gör under
fritiden påverkar deras identitet, hälsa och skolframgång.
Genom att investera i förutsättningar för en bra fritid för
våra barn och unga, kan sociala skillnader i hälsa reduceras och ett rikt liv främjas.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har sedan 2010 satsat
på aktivitetsplatser för barn, unga och äldre. Vid samtliga
investeringar har de som ska komma att använda platsen
på ena eller andra sättet fått vara delaktiga i processen.
Något som Fritids- och folkhälsoförvaltningen ser som en
självklarhet. Ett bra exempel på detta är aktivitetsplatsen
på Hulta där barn och unga var delaktiga i hela processen,
från start till mål.
Under 2012 gav Fritids- och folkhälsonämnden förvaltningen i uppdrag att upprätta en strategi för näridrottsplatser inkl utebad, där man redovisade, motiverade och
prioriterade en plan för framtida investeringar samt en
strategi för framtida drift och reinvestering av befintliga
näridrottsplatser och utebad. Inventeringen av befintliga
aktivitetsplatser visade att det fanns flera områden i Borås
som ännu inte hade några aktivitetsplatser alls för barn
och unga eller för äldre. Dessa har i första hand prioriterats
under 2012 och 2013. Bland annat genom att man, i samband med att konstgräset på Borås Aerna byttes ut, har
placerat det gamla konstgräset på sju olika platser i Borås.
Arbetet med aktivitetsplatser kommer att fortsätta och då
ingår också att uppdatera redan befintliga aktivitetsplatser.
En utav dessa platser är Norrbys näridrottsplats.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har, på uppdrag av
Fritids- och folkhälsonämnden, även gjort en konstgräsutredning där man arbetat fram ett förslag på reinvestering
och framtida drift av befintligt konstgräs. I förslaget står
det att Fritids- och folkhälsoförvaltningen avser att byta ut
konstgräset på Norrbys 7- mannaplan. Detta kommer att
ske under 2014.

Förvaltningens överväganden

Motionären föreslår att genom att låta barn och unga vara
delaktiga uppdatera näridrottsplatsen på Norrby till en
standard som är jämförbar med stadens övriga näridrottsplatser. Förvaltningen ser positivt på motionärens intentioner.
Diskussioner om att rusta upp näridrottsplatsen på Norrby
har redan förts på förvaltningen. Bland annat genom att
man planerar avsätta medel för att byta ut konstgräset under 2014. I samband med detta kan Fritids- och folkhälsoförvaltningen ta ett helhetsgrepp om platsen och modernisera den utifrån barnens och ungdomarnas önskemål. I
detta arbete är det också viktigt att samverka med berörda
förvaltningar, såsom bland annat Stadsdelsförvaltningen
Väster och Tekniska förvaltningen.

Konsekvenser

Ett framgångsrikt folkhälsoarbete bygger på långsiktiga
satsningar. Enstaka satsningar kan resultera i att man
inte når de önskvärda effekterna. Det är viktigt att man
årligen avsätter resurser för att arbeta med barns och ungas
möjligheter till rörelse och integration för att kommunens
kostnader ska minska, samtidigt som mänskliga vinster
görs. Aktivitetsplatser är ett utmärkt exempel på hur
man i barns och ungas närområde kan locka till spontan
aktivitet och möten, för att på så sätt nå en bättre och mer
jämlik hälsa.
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Remissvar

Tjänsteskrivelse

2013-09-30

2013-08-05

Från Centrala pensionärsrådet
Till Kommunstyrelsen

Från Stadsdelsnämnden Väster

Motion: Det är dags att uppdatera
näridrottsplatsen på Norrby!

Yttrande över motion: Det är dags att
uppdatera näridrottsplatsen på Norrby!
Förslag till beslut

Centrala pensionärsrådets beslut

Centrala pensionärsrådet har tagit del av motionen det är
dags att uppdatera näridrottsplatsen på Norrby! Vid sammanträdet den 30 augusti 2013 § 43 beslutade rådet att
man ställer sig bakom motionen.
Enligt uppdrag
Ingegerd Eriksson
Sekreterare Centrala pensionärsrådet

Remissvar
2013-10-01
Från Kommunala Funktionshinderrådet
Till Kommunstyrelsen

Motion: Det är dags att uppdatera
näridrottsplatsen på Norrby!
Kommunala funktionshinderrådets beslut

Kommunala funktionshinderrådet har tagit del av motionen det är dags att uppdatera näridrottsplatsen på Norrby!
Vid sammanträdet den 3 september 2013 § 35 beslutade
rådet att bifalla motionen.
Enligt uppdrag
Ingegerd Eriksson
Sekreterare Kommunala funktionshinderrådet

Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1.	Förslagen i motionen ”Uppdatera näridrottsplatsen på
Norrby” tillstyrks.
2.	Upprättat yttrande godkänns och sänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

En mötesplats som näridrottsplatsen på Norrby stimulerar till såväl rörelse som social samvaro vilket är en viktig
folkhälsoaspekt. Detta sammanfaller med flera av de
strategiska målområdena i Borås 2025 vision och strategi.
För att upprätthålla attraktionskraften är en god standard
och ett bra utbud på näridrottsplatsen viktig. Att barn
och ungdomar ges möjlighet att vara delaktig ska vara en
naturlig del i arbetet.
I Borås Stad har Fritid- och Folkhälsonämnden ett
övergripande ansvar att inventera och anlägga näridrottsplatser. Ansvar för löpande drift är delat mellan flera
förvaltningar. Det är därför viktigt att klargöra vem som
ger uppdrag, vem som betalar och vem som utför eventuell
upprustning.

Yttrandet i sin helhet

Stadsdelsnämnden Väster har getts tillfälle att yttra sig
över en motion från Annette Carlsson (M) och Mats
Brandt (C) gällande ”Uppdatering av näridrottsplatsen på
Norrby”. Motionärerna framhåller värdet av en upprustning av näridrottsplatsen på stadsdel Norrby. Standarden
på näridrottsplatsen på Norrby når enligt motionärerna ej
upp till övriga näridrottsplatser i staden samtidigt som de
brukas flitigt av de boende och övriga besökare.
En mötesplats som näridrottsplatsen på Norrby stimulerar till såväl rörelse som social samvaro vilket är en viktig
folkhälsoaspekt. Detta sammanfaller med flera av de strategiska målområdena i Borås 2025 vision och strategi. Här
kan ”Människor möts i Borås” och ”Vi tar gemensamt
ansvar för barn och unga” lyftas fram. För att upprätthålla
attraktionskraften är en god standard och ett bra utbud på
näridrottsplatsen viktig.
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Motionärerna menar också att det är av stor betydelse att
barn och unga är delaktiga i planeringsprocessen vilket
ligger helt i linje med det arbetssätt som vi har inom Stadsdel Väster. Exempel på detta är metoden som användes
med medborgare och olika verksamheter på Kristineberg
under hösten 2012.
I Borås Stad har Fritid- och Folkhälsonämnden ett
övergripande ansvar att inventera och anlägga näridrottsplatser. Ansvar för löpande drift är delat mellan flera
förvaltningar. Det är därför viktigt att klargöra vem som
ger uppdrag, vem som betalar och vem som utför eventuell
upprustning.

Samverkan

Ungdomsrådet Västers synpunkter:
Ungdomsrådet Väster ser positivt på upprustningen av
näridrottsplatsen på Norrby. De lägger stor vikt vid att
näridrottsplatsen på Norrby är välbesökt och mycket
uppskattad av ungdomar som bor på Norrby, men också
av andra som kommer dit för att umgås och nyttja idrottsplatsen. Ungdomsrådet Väster ställer sig frågande till i hur
stor utsträckning ungdomar ska få vara med och bestämma utformningen, och i vilken del av processen.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER
Malin Aronsson
Stadsdelschef

Från Stadsdelsnämnden Väster
Protokollsutdrag 2013-09-23

§ 85
Yttrande över motion: Det är dags att
uppdatera näridrottsplatsen på Norrby!
En mötesplats som näridrottsplatsen på Norrby stimulerar till såväl rörelse som social samvaro vilket är en viktig
folkhälsoaspekt. Detta sammanfaller med flera av de
strategiska målområdena i Borås 2025 vision och strategi.
För att upprätthålla attraktionskraften är en god standard och ett bra utbud på näridrottsplatsen viktig. Att
barn och ungdomar ges möjlighet att vara delaktig ska
vara en naturlig del i arbetet. 1 Borås Stad har Fritid- och
Folkhälsonämnden ett övergripande ansvar att inventera
och anlägga näridrottsplatser. Ansvar för löpande drift är
delat mellan flera förvaltningar. Det är därför viktigt att
klargöra vem som ger uppdrag, vem som betalar och vem
som utför eventuell upprustning.

Beslut

Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1.	Förslagen i motionen ”Uppdatera näridrottsplatsen på
Norrby” tillstyrks.
2.	Upprättat yttrande godkänns och sänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Kommunstyrelsen.
Vid protokollet Daniel Nilsson 2013-09-26
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2013-09-30
Från Borås Stads Ungdomsråd
Till Kommunstyrelsen

Remiss: Det är dags att uppdatera
näridrottsplatsen på Norrby
Ungdomsrådets beslut

Näridrottsplatsen på Norrby är en viktig mötesplats för
barn och unga anser ungdomsrådet. Det är alltid fullt med
människor och aktivitet på näridrottsplatsen, den är väl
använda av både boende och besökare.
Ungdomsrådet ställer sig positiva till en utveckling av
näridrottsplatsen på Norrby. Den är bra, men kan bli
ännu bättre. Ungdomsrådet tror också att ännu fler skulle
använda näridrottsplatsen om den utvecklades.
Ungdomsrådet är särskilt positiva till att man gör barn
och unga delaktiga i utformningen av näridrottsplatsen.
Besökare på fritidsgården och ungdomsrådet Väster kan
säkert bidra med mycket kunskap och tankar kring en bra
utveckling för näridrottsplatsen.
Ungdomsrådet ställer sig positivt till motionen.

Ungdomsrådets yttrande i sin helhet

I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor,
gymnasieskolor och fritidsgårdar. De är oftast runt 2030 personer. Representanterna som sitter i ungdomsrådet
skall vara valda av respektive elevråd eller gårdsråd.
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 skall kunna fånga
upp ungdomsfrågor från hela kommunen, däremot vill
Ungdomsrådet poängtera att de inte kan representera
ALLA ungdomar i kommunen.
Näridrottsplatsen på Norrby är en viktig mötesplats för
barn och unga anser ungdomsrådet. Det är alltid fullt med
människor och aktivitet på näridrottsplatsen, den är väl
använda av både boende och besökare.
Ungdomsrådet ställer sig positiva till en utveckling av
näridrottsplatsen på Norrby. Den är bra, men kan bli
ännu bättre. Ungdomsrådet tror också att ännu fler skulle
använda näridrottsplatsen om den utvecklades.
Ungdomsrådet är särskilt positiva till att man gör barn
och unga delaktiga i utformningen av näridrottsplatsen.
Besökare på fritidsgården och ungdomsrådet Väster kan
säkert bidra med mycket kunskap och tankar kring en bra
utveckling för näridrottsplatsen.
Ungdomsrådet ställer sig positivt till motionen.
BORÅS STADS UNGDOMSRÅD
Maja Karlsson Sakiba Ekic
Ordförande
Ungdomsstrateg
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