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Nr 37
Tilläggsanslag i Budget 2013
2013-04-22

2013/KS0326 042

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Borås Stad kan för 2012 uppvisa ett positivt ekonomiskt
resultat på 230 mnkr bl a genom en stor engångsåterbetalning från AFA-försäkring på 94 mnkr. I övrigt har
verksamheterna i stort följt budget. Nämnderna har gjort
ett gott arbete och lyckats reducera budgetunderskotten
från ‑104 mnkr 2011 till låga ‑14 mnkr 2012.
Under åren 2009-2011 har kommunen avsatt sammanlagt
170 mnkr till en Stabiliseringsfond. Meningen har varit
att utjämna resurserna mellan åren i syfte att ge verksamheterna stabilare planeringsförutsättningar. Fonden har
ännu inte utnyttjas. Avsikten är att under 2013 avveckla
Stabiliseringsfonden och ta ett särskilt beslut om att
inrätta den nya lagstiftade Resultatutjämningsreserven,
RUR. Borås beräknar att Resultatutjämningsreserven
kommer att uppgå till 156 mnkr vid upprättandet och kan
Ändamål

tas i anspråk tidigast i samband med Budget 2014. För att
förbereda detta har stora delar av Stabiliseringsfonden, i
Bokslut 2012, redan överförts till Eget kapital i avvaktan
på detta beslut.
En återstående del av Stabiliseringsfonden kommer således
att finnas kvar under 2013 som sista år och uppgår vid
ingången av 2013 till 57 mnkr. Av dessa har Kommunfullmäktige redan beslutat att 20 mnkr skall förstärka det
budgeterade resultatet 2013 och ca 10 mnkr skall finansiera tidigare beslutade tilläggsanslag som nämnderna ännu
inte förbrukat. Kommunstyrelsen föreslår nu Kommunfullmäktige att återstående utrymme ur Stabiliseringsfonden används och bidrar till att genomföra en riktad satsning på 31,6 mnkr som stärker våra verksamheter, i första
hand skolan som är ett särskilt prioriterat område under
2013. Satsningarna är engångsmässiga och icke-nivåhöjande vilket ger ett fortsatt nödvändigt handlingsutrymme
inför Budget 2014.
Nedan framgår vilka nämnder som föreslås få del av satsningen och vilket ändamål som avses.
Belopp, tkr Nämnd

Datorer/Surfplattor i Grundskolan i syfte att minska olikheter
mellan skolenheter. Här ingår också utbyte av lokala installationer för datakommunikation

9 000 SDN Norr kommungemensam verksamhet
som får i uppdrag att fördela K-bidraget till resp
SDN.

Läromedel i grundskolan (F-9 och särskolan).
Fördelas med elever i SDN skolor som grund

6 000 SDN Norr
SDN Norr kommungem
SDN Väster
SDN Öster
KS (Fristående skolor)

Läromedel och leksaker i förskolan. Fördelas med antal barn i
SDN förskolor som grund

2 000 SDN Norr
SDN Väster
SDN Öster
KS (Fristående förskolor)

Upprustning och modernisering av lekplatser på förskolor

2 000 Lokalförsörjningsnämnden i samråd med SDN

1 446
75
2 067
1 758
654
512
708
651
129
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Ändamål

Belopp, tkr Nämnd

Beläggningsunderhåll

5 000 Tekniska nämnden

Minibuss för gemensamt användande för äldreboendenas
sociala aktiviteter och utflykter

1 000 SDN Öster kommungemensam verksamhet

Buss till gymnasiesärskolan

1 000 Utbildningsnämnden

Kommungemensam äldreomsorg. Utbildnings- och utvecklingsprojekt som slutförs under 2013.

3 000 SDN Öster kommungemensam verksamhet

CFL. Skolgång för anhöriginvandrade personer. Stor ökning
under 2013

2 000 SDN Norr kommungemensam verksamhet

Återlämningsstationer på lokalbiblioteken. 2 st per SDN

SUMMA

31 600

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Följande nämnder erhåller utökat Kommunbidrag för
år 2013
Kommunstyrelsen
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr
kommungemensam verksamhet

783 000 kr
2 158 000 kr
11 075 000 kr

Stadsdelsnämnden Väster

2 975 000 kr

Stadsdelsnämnden Öster

2 609 000 kr

Stadsdelsnämnden Öster
kommungemensam verksamhet

4 000 000 kr

Lokalförsörjningsnämnden

2 000 000 kr

Tekniska nämnden

5 000 000 kr

Utbildningsnämnden

1 000 000 kr

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande
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600 SDN Norr
SDN Väster
SDN Öster

Christer Johansson
Ekonomichef

0,2
0,2
0,2
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Nr 38
Personalekonomisk redovisning för 2012
2013-04-08

2013/KS0268 020

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Personalredovisningen skall utgöra grund för analys
och uppföljning samt för strategiska bed ömningar inom
det personalpolitiska området.

Borås Stad har sedan 1999 sammanställt en personalekonomisk redovisning vilket innebär att årets personalekonomiska redovisning således är den fjortonde i ordningen.

Redovisningen läggs till handlingarna.

Med den personalekonomiska redovisningen vill vi lyfta
fram personalfrågorna i kommunen och visa vad som döljer sig bakom det som i den ekonomiska årsredovisningen
benämns personalkostnader. Föregående års redovisning
låg till grund för de verksamhetsmål inom personalområdet som uppsatts för 2012 och som nu följs upp i årets
redovisning. I årets personalekonomiska redovisning ligger
fokus på jämställdhet, mångfald och hälsa. Den personalekonomiska årsredovisningen är nu jämställdhetsinte
grerad, dvs det finns könsuppdelad statistik och könsuppdelade analyser.

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Per Olsson
Personalchef

Separat bilaga:
Personalekonomisk redovisning 2012

Den personalekonomiska redovisningen skall också vara
till hjälp vid strategiska beslut inom personalområdet
exempelvis gällande frågor som rör personalförsörjning,
hälsa, kompetensutveckling, ledarskap, jämställdhet,
mångfald m m Kommunstyrelsen anser att personalre
dovisningen skall utgöra en god grund för analys och
uppföljning och därmed ligga till grund för framtida
strategiska bedömningar inom personalområdet.
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Nr 39
Tillägg i Reglemente för Borås Stads
kulturstipendier/kulturbelöningar
2013-04-08

2013/KS0183 003

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Från Kulturnämnden
Till Kommunfullmäktige
2013-02-14

Dnr 2009/KN0109 003

Kulturnämnden föreslår ett tillägg i Reglemente för Borås
Stads kulturstipendier/kulturbelöningar fastställt av Kommunfullmäktige den 25 november 2009.

Tillägg i Reglemente för Borås Stads
kulturstipendier/kulturbelöningar

Nämnden menar att det är otydligt avseende hur många
gånger en person kan tilldelas kulturstipendium/kulturbelöning. Detta bör förtydligas.

Beslut

Kulturnämnden föreslår därför att ett tillägg görs i Reglemente för Borås Stads kulturstipendier/kulturbelöningar
med texten ”Kulturstipendium kan endast tilldelas en
gång per person”.

Kulturnämnden antar upprättat förslag på tillägg i Reglemente för Borås Stads kulturstipendier/kulturbelöningar,
samt att sända förslaget till Kommunfullmäktige för
beslut.

Bakgrund

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kulturnämndens förslag till Reglemente för Borås
Stads kulturstipendier/kulturbelöningar med tillägget
”Stipendium kan endast tilldelas en gång per person”
fastställs.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Reglementet för Borås Stads kulturstipendier/kulturbelöningar, fastställt av Kommunfullmäktige 25 november
2009, är otydligt avseende hur många gånger en person
kan tilldelas kulturstipendium/kulturbelöning. Detta bör
förtydligas.
Kulturkontoret föreslår att tillägg görs i Reglemente för
Borås Stads kulturstipendier/kulturbelöningar med ”Kulturstipendium kan endast tilldelas en gång per person”.
KULTURNÄMNDEN
Bengt Wahlgren Eva-Lotta Franzén
Ordförande
Kulturchef

Bilaga:
Reglemente för Borås Stads kulturstipendier/kulturbelöningar.
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Reglemente för utdelning av
Borås Stads kulturstipendier/
kulturbelöningar
Fastställt av Stadsfullmäktige den 1960-01-21, ändrat av
Kommunfullmäktige 2009-11-25 samt 2013-05-23
Gäller fr o m 2013-05-23

§1
Kulturstipendier från Borås Stad kan beviljas för utbildning och fria studier inom vetenskap, litteratur, konst,
musik, dans, teater och design.

§2
Villkor för beviljande av stipendium ska vara att sökande
är eller har varit bosatt i Borås Stad och dessutom haft
en betydande del av sin kulturella verksamhet förlagd till
Borås.
Företräde ska i allmänhet lämnas till ungdomar som på
högskolenivå har för avsikt att fördjupa/komplettera sina
studier inom sitt ämnesområde. Det möter dock inga hinder att bevilja stipendium till den som redan huvudsakligen genomgått utbildning och med stipendiets hjälp kan
uppnå ytterligare resultat inom sitt verksamhetsområde.
Stipendium kan inte tilldelas den som haft sin huvudsakliga anställning inom Kulturnämnden.

§3
Kulturnämnden beslutar årligen stipendiets storlek.

§4
Kulturnämnden fungerar som stipendienämnd för utdelning av Borås Stads kulturstipendium.
Kulturnämnden ansvarar för att information om stipendiet och tid för ansökan ges i ortspress och på Borås Stads
hemsida.
Innan beslut fattas ska Kulturnämnden inhämta yttrande
från den eller de som har sakkunskap inom verksamhetsområdet.

Kulturbelöning

Kulturnämnden har möjlighet att tilldela en kulturbelöning till den eller de som genom sin konstnärliga eller
kulturella gärning berikat kulturlivet i Borås Stad, huvudsakligen på ideell grund.
Beslut om kulturbelöning fattas efter inkomna förslag från
Kulturnämnden eller allmänheten.

§5
Detta reglemente träder i kraft så snart vederbörliga beslut
fattats. Beslut i Kommunfullmäktige.

Stipendium kan endast tilldelas en gång per person.
Stipendium kan även utdelas till mer än en sökande.
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Nr 40
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut
enligt SoL och LSS t o m den 31 december 2012
2013-04-22

2012/KS0390 739

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap
§ 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 2006.
Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna
och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej
verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den
1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den
30 september 2008.
Från och med den 1 januari 2010 förs ansvaret för tillsynen av socialtjänsten över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen, den skall samordnas med tillsynen av hälso- och
sjukvården. Rapportering ska ske till Socialstyrelsen,
kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Till Socialstyrelsen och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden/Stadsdelsnämnden rapportera alla gynnande
beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts
inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 §
LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och
vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska
ske en gång per kvartal. När ett ärende som tidigare rapporteras som ej verkställts, senare verkställs, ska nämnden
anmäla detta till Socialstyrelsen och revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden/
Stadsdelsnämnden lämna en statistikrapport över hur
många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månader från dagen för respektive
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa
beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen
för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara
avidentifierade.
B 242

Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan Socialstyrelsen ansöka hos Länsrätten om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SoL eller 9 § LSS.
Socialstyrelsen har kommit överens om att rapporteringen
ska göras på ett enhetligt sätt över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS.
Kommunen har till Socialstyrelsen anmält en huvudrapportör som fungerar som kontaktperson gentemot
Socialstyrelsen och sköter nyanmälan och ändringar av
rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd
förvaltning som sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till Socialstyrelsen.
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf
över en längre period.
Ej verkställda biståndsbeslut, antal ärenden
35
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef
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Bilaga
2013-03-26

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS
t o m den 31 december 2012
Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade t o m 31 december 2012

Antal dagar sedan beslut
Nämnd
Social omsorgsnämnd

Inga ej verkställda beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

X

Kontaktperson

X

X
X

X

Bostad med särskild service vuxna

Korttids vistelse
Ledsagarservice

Daglig verksamhet

31 dec

män/
kvinnor

30 sept

699

M

607

273

K

181
123

215

M

138

M

185

K

107

M

157

M

991

M

899

971

M

879

889

M

797
851

943

K

643

M

551

621

M

529

630

M

538

609

M

517

437

K

345

231

K

139

234

K

142

278

K

186

130

K

1145

K

187

M

306

M

214

365

K

273

273

K

181

613

K

521

461

M

369

130

M

198

M

1 053
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Kontaktperson enligt LSS

Vid december månads utgång fanns sju ej verkställda
beslut. Två brukare har fått erbjudande om kontaktperson
men har avböjt insatsen. Ärendena har lämnats till handläggare för omprövning av beslutet. En brukare har beviljats kontaktperson under 2012 men har avböjt erbjuden
person. Fyra brukare har haft beslut om kontaktperson
sedan tidigare men verkställigheten har avbrutits under
2012. Det har inte varit möjligt att hitta lämpliga kontaktpersoner. Flera av dessa beslut är svåra att verkställa
beroende på att brukaren har funktionsnedsättningar som
kräver särskild kompetens hos kontaktpersonen. Brukaren
kan också ha speciella önskemål om kontaktperson. Ofta
krävs flera möten mellan brukaren och olika kontaktpersoner innan man hittar en kontaktperson som passar.
Besluten rapporteras som ej verkställda under detta arbete
oavsett hur många försök till ”matchning” som gjorts.
Under våren 2012 genomfördes olika aktiviteter för att
rekrytera kontaktpersoner, besök på utbildningar, Arbetsförmedlingen och ny informationsfolder.

Ledsagarservice enligt LSS

Vid december månads utgång fanns tre icke verkställda
beslut. För en brukare har insatsen delvis avbrutits i
samband med att en av brukarens två ledsagare slutade
sin anställning. Flera nya ledsagare har presenterats men
den enskilde har avböjt. En ledsagning har inte kunnat
påbörjas på grund av hälsoskäl och ärendet har lämnats
till handläggare för ev omprövning. En brukare har avböjt
ledsagning och beslutet kommer att omprövas av handläggare.

Korttidsvistelse enligt LSS

Två beslut rapporteras som ej verkställda. Ett beslut
kvarstår som ej verkställt sedan mars 2010. Olika lösningar har erbjudits men familjen har önskan om specifikt
korttidshem där det inte finns någon ledig plats. För en ny
brukare pågår rekrytering av stödfamilj.

Bostad med särskild service enligt LSS

Vid december månads utgång fanns 13 ej verkställda
beslut om bostad med särskild service. Fyra brukare har
specifika önskemål om boende och stadsdel och två av
dessa har tackat nej till erbjudna lägenheter. En brukare
har boendebeslut men vill avvakta. Tre beslut har inte
kunnat verkställas då de lägenheter som blivit lediga inte
har motsvarat brukarnas funktionsnedsättning och/eller
ålder.

B 244

En brukare har tackat ja till erbjuden lägenhet, planerad
inflyttning februari 2013. En brukare har tackat ja till en
lägenhet hos privat vårdgivare, beräknad inflyttning våren
2013. Två av brukarna har tackat ja till lägenhet på gruppbostaden Älggatan, med byggstart 2013. För en brukare
planeras köp av plats utanför Borås Stads verksamhet. En
brukare har fått förhandsbesked på bostad till sommaren 2013, för närvarande köper brukarens hemkommun
boende från Borås Stad.

Daglig verksamhet enligt LSS

Fyra beslut rapporteras som ej verkställda. Daglig verksamhet verkställs enligt LOV antingen av externa utförare
eller av Arbetslivsförvaltningens dagliga verksamhet som
också är icke-valsalternativet. En brukare har speciella
önskemål om var den dagliga verksamheten ska vara
belägen och detta har inte kunnat tillgodoses. Två brukare
har gjort flera studiebesök men har hittills tackat nej till
erbjudna platser. En brukare vill avvakta och ärendet
går tillbaka till handläggare för att kartlägga behov och
önskemål.
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL
t o m den 31 december 2012
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen t o m 31 december 2012

Antal dagar sedan beslut
Nämnd

Inga ej verkställda beslut

Stadsdel Öster

X

Ej verkställda
beslut

X

X

X

Social omsorgsnämnd

Kontaktperson

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj

Kontaktperson

X

Permanent bostad (Särskilt boende)

X

Kontaktfamilj

X

Arbetslivsnämnden

män/
kvinnor

30 sept

K

102

M

214

M

121

M

146

M

146

M

124

261

M

124

154

M

124

118

M

221

147

K

106

K

151

M

151

M

171

K

171

M

147

K

147

K

564

M

472

564

M

472

187

M

95

187

K

95

M

175

M

101

M

101

K

101

M

93

M

93

K

167

M

95

M

219

M

219

M

219

Permanent bostad (Särskilt boende
X

Stadsdel Norr

31 dec

Permanent bostad (Särskilt boende)
X

Stadsdel Väster

Typ av bistånd

187

Kontaktperson
X

HVB-hem

294

M

202

X

Kontaktperson

279

K

187

348

M

256

97

K

X
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Analys Stadsdel Öster

Det har blivit fel i rapporteringen av ej verkställda beslut
under 2012 fram till och med 30 september varför siffrorna inte är jämföra över tid.
Inom IFO Barn o familj arbetar förvaltningarna kontinuerligt med att hitta kontaktpersoner/familjer, för att kunna
verkställa besluten så snabbt som möjligt. Svårigheten ligger dels i rekryteringen och dels i att hitta rätt lösning för
de speciella behov som ett specifikt barn har. Vid mycket
särskilda behov eller svårigheter blir det extra svårt att
hitta lämplig kontaktperson eller kontaktfamilj.

Analys Stadsdel Väster

Barn och Familj inom stadsdel Väster hade den 31 december 2012 fem ej verkställda beslut, därav fyra beslut om
kontaktfamilj samt ett beslut om kontaktperson.
De barnen som väntar på insats i form av kontaktfamilj är
två syskongrupper om två syskon vardera. Det syskonparet
som väntat längst på en kontaktfamilj fick i september ett
förslag på kontaktfamilj, men på grund av olika omständigheter tackade familjen nej till förslaget.
Den ej verkställda kontaktpersonsinsatsen är på väg att
startas upp.
Under det senaste kvartalet har det skett fyra verkställigheter gällande ärenden där beslut om kontaktfamilj
respektive kontaktperson tagits för mer än tre månader sedan. Därutöver har flera verkställigheter skett där barnet/
ungdomen har väntat kortare tid är tre månader på att få
insatsen verkställd.
Under det senaste kvartalet har ansökan om bistånd
återtagits i fem ärenden. Av dessa ansåg vårdnadshavaren
i två fall att det inte längre förelåg ett behov av insats från
socialtjänsten och i tre fall så beviljades familjen öppenvårdsinsats i form av Dialogcentrum istället.
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Rekryteringen av kontaktfamiljer/-personer sker hos Kontaktverksamheten på Familjehemsenheten, SDF Väster.
Ett ständigt arbete pågår där för att barnet/den unge inte
ska behöva vänta på att få en beviljad insats verkställd och
myndighetssidan upplever att detta arbete nu gett resultat,
vilket märks genom att det för närvarande är färre barn/
ungdomar än tidigare som väntat mer än tre månader på
att få insatsen verkställd.

Analys Stadsdel Norr

Analys i övrigt: Sedan kvartal 3 har flera ej verkställda beslut om kontaktperson och kontaktfamilj kunnat verkställas vilket gör att det nu endast återstår ett ej verkställt.
Rekrytering av nya kontaktpersoner börjar ge god effekt
på tidigare köer även om det fortfarande finns en kö.
Totalt för Borås var det 12 barn i kö till kontaktfamilj och
11 till kontaktperson vid årsskiftet 2012/2013

Sociala omsorgsnämnden enligt SoL

Vid december månads utgång fanns tre ej verkställt beslut.
I ett ärende har det ännu inte varit möjligt att hitta lämplig kontaktperson. För en brukare avbröts insatsen under
hösten och brukaren har därefter tackat nej till erbjuden
kontaktperson. En brukare har beslut från januari 2012.
Brukaren har haft speciella önskemål som inte har kunnat
uppfyllas p g a av brukarens funktionsnedsättning.
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Nr 41
Tillbyggnad av förskola i Rydboholm

2013-04-22

2012/KS0504 282

2012-09-06

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Från Stadsdelsförvaltningen Väster
Till Stadskansliet

Lokalförsörjningsnämnden har den 19 juni beslutat att
föreslå Kommunfullmäktige att en förhyrd förskola på
Rydbovägen 4 i Rydboholm skall byggas till för att kunna
öka kapaciteten från 40 till 100 barn. Viskaforshem AB är
fastighetsägare.

Ängsjögårdens utbyggnad

Stadsdelsnämnden Väster har den 23 augusti tillstyrkt
förslaget.
Utöver det som framgår av handlingarna från nämnderna
kan följande tillföras. Avsikten är att lämna paviljonger
där hyreskostnaden för 2013 är 843 tkr. Detta kan jämföras med att hyresökningen för den tillbyggda anläggningen väntas bli 949 tkr enligt Lokalförsörjningsnämndens
uppgifter i framställningen till Kommunfullmäktige.
Det framgår inte av de insända handlingarna från nämnderna att den nya förskolan skall förses med ett tillagningskök. Denna avsikt har klarlagts genom en kompletterande skrivelse från Lokalförsörjningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen lägger nu fram ett förslag om att Kommunfullmäktige skall fatta ett principbeslut om att Lokalförsörjningsnämnden kan göra den föreslagna inhyrningen
i huvudsaklig överensstämmelse med de uppgifter som
finns i nämndens framställning till Kommunfullmäktige.
Beslut om slutligt hyresavtal och andra ställningstaganden
om projektets detaljer fattas av Lokalförsörjningsnämnden
med principbeslutet som grund.

Kommundelsnämnden i Viskafors har 2008-12-11 gjort
en framställan om en utökning av Ängsjögårdens förskola
i Rydboholm. Nämnden såg då ett ökat tryck på barnomsorgsplatser inom kommundelen samt att man också
skulle kunna lämna dyra paviljonger.
I lokalutredningen som gjorts i Stadsdel Väster diskuterades om Ängsjöparkens äldreboende kunde byggas om
till förskola då verksamheterna gränsar emot varandra. En
etablering i Ängsjöparken är inte längre aktuell och då har
ärendet om utbyggnad av Ängsjögården återigen aktualiserats.
Den planerade utbyggnaden rymmer 60 platser. Det finns
idag 52 barn placerade i paviljonger på Solgläntans förskola. Dessa barn skall placeras i Rydboholm samt att det
finns plats för ytterligare 8 barn. Stadsdelen kan då också
lämna tre paviljonger.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER
Irene Sandblom

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämndens förslag att bygga till förskolan vid Rydbovägen 24 i Rydboholm med lokaler för
ytterligare 60 barn godkänns
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson 		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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Ängsjögården
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Från Stadsdelsnämnden Väster

Från Stadsdelsnämnden Väster

Protokollsutdrag 2012-08-23

2012-08-23

§ 102
Yttrande över utökad förhyrning av
förskolelokaler, fastighet Rydboholm
1:447, Rydbovägen 24

Yttrande över fastighet Rydboholm
1:447, Rydbovägen 24 utökad förhyrning
av förskolelokaler

Stadsdelsnämnden Väster har 2011-09-07 begärt att
Lokalförsörjningsnämnden återupptar projekteringen för
utbyggnad av förskolan Ängsjögården som Borås Stad
idag hyr av Viskaforshem AB. Förstudien ska leda till en
utbyggnad för ytterligare 60 barn.

Nämndens beslut

Beslut

Stadsdelsnämnden Väster beslutar.
1. Förslaget om utbyggnad av Ängsjögårdens förskola
godkänns.
2. Yttrandet översänds som Stadsdelsnämnden Västers
eget yttrande till Kommunfullmäktige och Lokalförsörjningsnämnden.
Vid protokollet
Jenny Bedin

Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Förslaget om utbyggnad av av Ängsjögårdens förskola
godkänns.
2. Yttrandet översänds som Stadsdelsnämnden Västers
eget yttrande till Kommunfullmäktige och Lokalförsörjningsnämnden
Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Väster har 2011-09-07 hemställt om
att Lokalförsörjningsnämnden återupptar projekteringen
för utbyggnad av förskolan, Ängsjögården, som Borås Stad
idag hyr av Viskaforshem AB. Förstudien ska leda till en
utbyggnad för ytterligare 60 barn.

Nämndens yttrande i sin helhet

Förskolan har idag plats för ca 40 barn och har hyrts sedan
1991, den totala hyran är 672 000 kr. Den utbyggda förskolan kommer att ha ca 100 platser till en hyreskostnad
om 1 620 930 kr/år. Det är enligt projekteringen lämpligt
att bygga ut i direkt anslutning till den befintliga byggnaden, vissa lokaler kan då samutnyttjas och alla avdelningar
blir samlade i en större enhet. Den tekniska standarden
skall vara lika med Borås Stads egna förskolor.
STADSDELSNÄMNDEN VÄSTER
Lennart Andreasson		
Malin Aronsson
Ordförande			Stadsdelschef
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2012-06-19

2011/LN0052 282

2011-09-07

2011/SDNV0412

Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunfullmäktige

Från Stadsdelsförvaltningen Väster
Till Lokalförsörjningsnämnden

Fastighet Rydboholm 1:447,
Rydbovägen 24 – utökad förhyrning av
förskolelokaler

Uppdrag anordnande av förskolor i
stadsdel Väster

Stadsdelsnämnden Väster hemställer 2011-09-07 om att
Lokalförsörjningsnämnden återupptar projekteringen för
en utbyggnad av förskolan som Borås Stad idag hyr av
Viskaforshem AB. Förvaltningen har tillsammans med
Stadsdelsförvaltningen Väster och fastighetsägaren gjort
en förstudie ang utbyggnad av förskolan för ytterligare 60
barn.
Förskolan har idag plats för ca 40 barn och har hyrts sedan
1991, den totala hyran är idag 672 000 kr. Det är enligt
projekteringen lämpligt att bygga ut i direkt anslutning till
den befintliga byggnaden, vissa lokaler kan då samutnyttjas och alla avdelningar blir samlade i en större enhet. Den
tekniska standarden skall vara lika med Borås Stads egna
förskolor.
Följande förslag till hyresavtal föreligger:
Fastighet:

Rydboholm 1:447

Adress:

Rydbovägen 24

Hyresvärd:

Viskaforshem AB

Yta:

1 065 m2

Avtalstid:

2013-09-01-2038-07-30

Uppsägningstid:

9 mån

Hyra:

1 620 930 kr/år (1 522 kr/m2)

Index:

60 % KPI

El:

Eget abonnemang

Va:

Ingår

Underhåll:

Ingår

Lokalförsörjningsnämnden beslutar, under förutsättning
att Kommun fullmäktige samt Stadsdelsnämnd Väster
godkänner ovanstående förslagna tillbyggnad
att godkänna föreslaget till hyresavtal samt,
att	översända förslaget till Kommunfullmäktige och
Stadsdelsnämnd Väster för godkännande.
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Matias Duell (S)		
Lars Nordin
1:e vice ordförande
Förvaltningschef
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Stadsdelsnämnden Väster beslutade i samband med beslut
om förslag till budget 2012 den 23 augusti 2011 att ge
förvaltningen i uppdrag att fortsätta med planeringen med
förskola i Hestra och Rydboholm.
Objektet i Hestra innebär att fortsätta och uppdatera
påbörjat projekt avseende kommunens investering med
Rydboholm avser en inhyrd enhet. För samverkan och
uppdatering av förskolornas utformning hänvisas till Västers områdeschef Pia Ringborg.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER
Malin Aronsson
Stadsdelschef
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Nr 42
Svar på motion av Peter Lund (V) och Fredrich
Legnemark (V); Interaktiva informationsskyltar
2013-04-08

2013/KS0122 105

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Peter Lund och Fredrich Legnemark (båda V) vill i en
motion att möjligheten till interaktiva informationsskyltar
utreds. Motionärerna syftar på s k QR-koder.
QR-kodernas fördelar och nackdelar är en utredning i sig.
Ett enkelt konstaterande är att QRkoder är bra om de ger
mervärde för den som använder den genom att ge en unik
förmån eller att underlätta för användaren. Det ska vara
värt besväret.
För skyltning i parker och naturreservat skulle de kunna
användas för att ge en interaktiv guidning, en karta över
promenadstråken, eller kanske hjälp att identifiera vilka
fåglar som kvittrar i trädtopparna. Men det är en fråga
som är mycket mer avancerad än att bara sätta en QR-kod
på en skylt.

Det är viktigt att Borås Stad ligger i framkant med ny
teknologi som kan ge mervärde och ökad tillgänglighet till
den kommunala servicen för kommuninvånarna. Användningen av QR-koderna ökar, och självklart ska Borås Stad
vara med i den utvecklingen. Adresseringen till sidor kan
ändras eller sidor kan behöva flyttas i en webbstruktur.
Därför är det viktigt att arbetet med koderna hålls lika
levande som arbetet med att uppdatera webbstrukturer.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalls.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson		
Marie Ingvarsson
Kommunstyrelsens ordf Tf kommunikationschef
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag		

2013-01-24

Bilaga till § 2 Anmälningsärenden

”Motion; Interaktiva informationsskyltar
I Borås Stad har vi många informationsskyltar. Allt ifrån
informationsskyltarna vid våra trafikfickor till små skyltar
i Stadsparken, i Ramnaparken och längs banvallen Gånghester till Rångedala. Skyltarna visar kartor och information om historik om platsen m m.
Staden har även en bra hemsida som hela tiden uppdateras
och vi är en interaktiv kommun på många sätt. Varför inte
då lägga ihop dessa två med hjälp av Qr barcode (Quick
Response Code) (fig1.)?
Qr barcode är en ruta med en bildkod som blir allt vanligare. Man tar ett foto med sin mobiltelefon av rutan som
innehåller en internetlänk till en hemsida. Om man sätter
en Qr barcode på informationsskyltarna så kan man få
med sig informationen på sin mobil. Qr-koder har även
fler möjligheter; Det skulle kunna användas för att ge
länka till information för turister på en rad olika språk,
eller till information på lättläst svenska, eventuellt även
till en sida som har informationen i större typsnitt för folk
med nedsatt eller begränsad syn. Möjligheten kan även
finnas att länka Qr-koden till en sida med en ljudfil som
läser upp informationen i mobilen.
Exempel på olika typer av skyltar som man kan använda
Qr barcode på:
Att kunna ladda ner affischer om aktiviteter i stan.
Informationsskylt vid skulpturer m m, med information
om skulpturen och konstnären.
Vid hembygdsgårdar, Ramnaparken mm med information
och historik.
Möjlighet att ladda hem information från informationstavlorna.
Vi yrkar
att möjligheten till interaktiva informationsskyltar utreds
Peter Lund, Vänsterpartiet
Fredrich Legnemark, Vänsterpartiet
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Fig 1
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postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsg. 55
tel 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 23 maj
2013 kl 13.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset
Ärenden
1

Val av justerande ledamöter

2

Allmänhetens frågestund

3

Anmälningsärenden

4

Inkomna interpellationer och enkla frågor

5

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (Nr 36) (Separat bilaga)

6

Svar på enkla frågor

7

Revisionsberättelser och redogörelse för 2012 års granskning (Separat bilaga)

8

Årsredovisning 2012 (Separata bilagor)

9

Tilläggsanslag i Budget 2013 (Nr 37)

237

10

Personalekonomisk redovisning för 2012 (Nr 38) (Separat bilaga)

239

11

Tillägg i Reglemente för Borås Stads kulturstipendier/kulturbelöningar (Nr 39)

240

12

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS
t o m den 31 december 2012 (Nr 40)

242

13

Tillbyggnad av förskola i Rydboholm (Nr 41)

247

14

Svar på motion av Peter Lund (V) och Fredrich Legnemark (V);
Interaktiva informationsskyltar (Nr 42)

251
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Per-Olof Höög
							Göran Björklund
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