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Nr 101
Välfärdsbokslut 2012
2013-09-09

2013/KS0387 009

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Välfärdsbokslutet är ett instrument som gör det möjligt
att jämföra faktorer och levnadsförhållanden som påverkar
hälsan utifrån geografiska, socioekonomiska samt åldersoch genusperspektiv. Dessa beskrivs med indikatorer som
utgår från de elva nationella målområdena för folkhälsa.
Arbetet med välfärdsbokslutet har som övergripande mål
att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på
lika villkor för kommunens invånare”, vilket också motsvarar det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet.
Välfärdsbokslutet är en del av Borås Stads boksluts- och
budgetarbetet och ska bidra till ett bra beslutsunderlag för
val av förbättringsområden. Det ska bidra till en bred diskussion om vilka förändringar och vilken utveckling som
är önskvärd. Till 2012 års bokslut har ett antal indikatorer
tagits fram som tillsammans med den lokala kunskapen
ger förutsättningar för en välfärdsanalys på genus-, stasdelsoch områdesnivå. Hela livscykelsperspektivet finns med,
barn och unga, unga vuxna, förvärvsaktiva och äldre.
Fr o m förslag till budget 2014 kommer en eller flera av
indikatorerna att finnas med som en av de indikatorer
som målsätts av Kommunfullmäktige för att kunna mäta
måluppfyllelsen i visionen ”Borås 2025”.

Samtliga stadsdelsnämnder har 2010 analyserat följande
indikatorer:
• andel elever i årskurs 8 som uppger att de har en vuxen i
sin närhet de kan prata öppet och förtroget med,
• andel elever i årskurs 8 som uppger att de är trygga i
skolan,
• andel elever i årskurs 8 som uppger att de är trygga i
skolan,
• andel elever i årskurs 8 som uppger att de inte rökt,
• andel elever i årskurs 8 som uppger att de inte druckit
alkohol de senaste tre månaderna,
• andel elever i årskurs 8 som uppger att de inte provat
narkotika.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen
till handlingarna
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmen		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef

Separat Bilaga:
Välfärdsbokslut 2012 publicerades i samband med Kommunfullmäktiges sammanträde 23 maj 2013.
Klicka här för länk till Välfärdsbokslut 2012
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Nr 102
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS t o m 30 juni 2013
2013-10-07

2013/KS0432 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.
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har
verkställts senast tre månader efter beslut.
Till IVO och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnderna rapportera
alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL som
inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut.
Sociala omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande
beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader
från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten
för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt
skälen för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som
tidigare rapporteras som ej verkställts, senare verkställs,
ska nämnden anmäla detta till IVO och revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnderna lämna en
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4
kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från
dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka
typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som
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förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i
rapporten ska vara avidentifierade.
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO
ansöka hos Länsrätten om att den dömer ut särskild avgift
till kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller
bistånd enligt 4 kap 1 § SoL eller 9 § LSS.
IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras
på ett enhetligt sätt över landet, genom e-socialtjänst. Det
är ett webbaserat system för rapportering av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS.
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som
fungerar som kontaktperson gentemot IVO och sköter
nyanmälan och ändringar av rapportörer. Det har också
utsetts en rapportör per berörd förvaltning som sköter
själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO.
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf
över en längre period.
Ej verkställda biståndsbeslut, antal ärenden
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef
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Bilaga
2013-09-24

Redovisning av ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL t o m den 30
juni 2013
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen t.o.m. 30 juni 2013

Nämnd

Inga ej
Ej
verkställda verkställda
beslut
beslut
Typ av bistånd

Stadsdel Öster

X

Kontaktperson

Antal dagar sedan beslut
30 juni

Män/
kvinnor

31 mars

115

M

150

97

M

298

M

Stadsdel Väster

X

Kontaktfamilj

262

X

Särskilt boende

110

K

224

M

112

M

112

K

112

M

112

M

112

K

X

X
X

Social omsorgsnämnd

K

174

Kontaktfamilj

Kontaktperson

133

M

114
384

Äldreomsorg
X

Arbetslivsnämnden

171

Äldreomsorg
X

Stadsdel Norr

M

X

HVB-hem

475

M

Kontaktfamilj

152

M

Individ- och familj
X

X

Kontaktperson

Särskilt boende

K

187

529

M

438

219

K

128

440

M

349

Analys Stadsdel Öster

Analys Stadsdel Väster

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. Om barnet
har mycket särskilda behov eller svårigheter blir det extra
svårt att hitta lämplig kontaktperson eller kontaktfamilj.

Barn och Familj inom stadsdel Väster hade den 30 juni
2013 sex ej verkställda beslut, alla beslut gäller bistånd i
form av kontaktfamilj.

Orsaken till icke verkställt beslut inom särskilt boende
stadsdel Öster, är att den enskilde tackat nej till erbjuden
plats. Sökanden har önskemål om ett specifikt boende och
vill vänta tills detta blir ledigt.

Det barnet som väntat längst tid på insats i form av kontaktfamilj är ett barn som sedan en längre tid tillbaka har
ett beslut om denna insats och där insatsen under lång tid
varit verkställd. Hösten 2012 sade kontaktfamiljen upp sig
då kontaktfamiljsbarnet och det egna barnet inte fungerade ihop. Man har ännu inte kunnat matcha ihop detta
barn med en ny kontaktfamilj.

B 723

kommunfullmäktiges handlingar | 20-21 November 2013

De andra fem barnen som väntar på kontaktfamilj är en
syskongrupp. Även dessa barn har haft en kontaktfamilj
tidigare, om än inte under så lång tid, men där kontaktfamiljen i mars 2013 valde att avsluta uppdraget. Troligtvis
kommer de tre yngsta barnen snart kunna få bistånd i
form av kontaktfamilj verkställt igen, men för de två äldsta
barnen kommer det troligtvis att dröja till efter semestrarna.
Under det senaste kvartalet har det skett en verkställighet
gällande ungdom där beslut om kontaktperson togs 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.
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.
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

Under andra kvartalet hade Stadsdelsnämnd Norr två beslut som inte verkställts inom 3 månader. Det rör sig om
beslut om HVB för en ungdom inom IFO Barn och Familj. Ungdomen är beviljad boende på ett ungdomsboende
och skälet till att beslutet inte verkställts är att ungdomen
inte vill flytta till det anvisade HVB-hemmet. Nämnden
har dock inte bedömt att det finns tillräckliga skäl att med
tvång flytta ungdomen till HVB-hemmet varför beslutet
kvarstår som ej verkställt. När det gäller beslutet om kontaktfamilj har det varit svårt att finna lämplig familj.
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Sociala omsorgsnämnden enligt SoL

Vid juni månads utgång fanns två ej verkställt beslut om
kontaktperson. En brukare har beslut från januari 2012
med speciella önskemål som inte har kunnat uppfyllas
p g a av brukarens funktionsnedsättning. För en person
avbröts insatsen under november 2012 och brukaren har
därefter tackat nej till erbjuden kontaktperson.
Vid juni månads utgång fanns det ett ej verkställt beslut
om särskild boendeform med socialt andrahandskontrakt. Verksamheten har inte kunnat finna någon lämplig
bostad. Tidigare incidenter kring brukaren har påverkat
samarbetet med hyresvärd och inte möjliggjort något
boende. Brukaren har erbjudits en korttidsplats hos extern
utförare som verkställdes 2013-01-15.
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Bilaga
2013-09-24

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t o m den 30 juni 2013
Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade t o m 30 juni 2013

Nämnd
Social omsorgsnämnd

Inga ej
Ej
verkställda verkställda
beslut
beslut
Typ av insats
X

X

Kontaktperson

Antal dagar sedan beslut
30 juni

Män/
kvinnor

31 mars

880

M

789

454

K

363

366

K

275

181

M

90

181

M

90

262

M

171

272

K

181

229

M

138

117

K

90

91

K

177

122

M

151

122

M

305

91

M

228
102

91

M

150

K

1 152

M

1 070

M

979

1 124

K

1033

M

733

M

711

Bostad med särskild service vuxna

802

1061

M

X

X

Korttids vistelse

Ledsagarservice

790

M

699

618

K

527

412

K

321

415

K

324

311

K

220

K

220

1 326

K

1 235

368

M

277

257

M

166

487

M

396

K

455

K

363

M

129

M

151

94

M

703

642

M

551

95

M

379

M

454
Avlösarservice
X

Daglig verksamhet

288
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Kontaktperson enligt LSS

Korttidsvistelse enligt LSS

15 beslut har rapporterats. Sex av besluten rapporteras som
icke verkställda för första gången. Det handlar om helt nya
beslut eller avbrott i verkställigheten under första kvartalet
2013.

Tre beslut rapporteras som ej verkställda. Ett beslut
kvarstår som ej verkställt sedan mars 2010, familjen har
önskan om specifikt korttidshem. För övriga beslut pågår
rekrytering av stödfamilj och förberedelser för studiebesök
och inskolning.

För tre brukare är insatsen inte längre aktuell. Dessa
ärenden har lämnats till handläggare för omprövning av
beslutet. För övriga gäller att det inte har varit möjligt att
hitta lämplig kontaktperson. Flera av besluten 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.

Bostad med särskild service enligt LSS

Vid juni månads utgång fanns nio ej verkställda beslut om
bostad med särskild service. Ett beslut kommer att verkställas under tredje kvartalet 2013. Tre brukare har tackat
ja till lägenhet på gruppbostaden Logatan (f d Älggatan).
Övriga beslut har inte kunnat verkställas då de lägenheter
som blivit lediga inte har motsvarat brukarnas önskemål
om specifik stadsdel eller brukarnas behov utifrån funktionsnedsättning och/eller ålder.
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Ledsagarservice enligt LSS

Vid juni månads utgång fanns två icke verkställda ledsagarbeslut. För en brukare har insatsen delvis avbrutits i
samband med att en av två ledsagare slutade sin anställning. Nya ledsagare har presenterats men den enskilde har
hittills avböjt. En brukare har avböjt insatsen och ärendet
är lämnat till handläggare för omprövning av beslutet.

Daglig verksamhet enligt LSS

Fyra beslut rapporteras som ej verkställda varav två har
tillkommit under mars 2013. Två brukare har tackat nej
till erbjudna studiebesök och en vill avvakta över sommaren.
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Nr 103
Drogpolitiskt program för Borås Stad 2013-2016
2013-10-23

2012/KS0705

Från Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

2013-05-02

Fritids- och Folkhälsonämnden har reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram för Borås Stad.

Det drogpolitiska programmet har gått ut på remiss till
samtliga förvaltningar och organisationer som redovisas
nedan. Remissvaren har beaktats och hänsyn har tagits till
de synpunkter och förslag till förändringar som framkommit.

Förslaget har remitterats till Arbetslivsnämnden, Kulturnämnden, Miljö- och Konsumentnämnden, Sociala
omsorgsnämnden, Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden Väster, Stadsdelsnämnden Öster, Utbildningsnämnden, Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli,
Ungdomsrådet, Högskolan i Borås samt Föreningsrådet.
Samtliga remissinstanser tillstyrker eller ställer sig positiva
till programmet. Svaren redovisas i remissammanställningen.
Under rubriken Uppföljning i förslaget anges att ”Kommunstyrelsen ska årligen följa upp nämndernas arbete,
samt senast 2016 föreslå Kommunfullmäktige ett reviderat
program”.
Kommunstyrelsen menar att den nämnd som ansvarar för
revidering också ska ansvara för uppföljning av programmet. Nämndens uppföljning lämnas till Kommunstyrelsen. Det innebär att Fritids- och folkhälsonämnden
ansvarar för att följa upp nämndernas arbete och lämna
redovisning till Kommunstyrelsen, samt senast 2016 föreslå Kommunfullmäktige ett reviderat program
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta Drogpolitiskt program med följande förändring
av texten:
”Fritids- och folkhälsonämnden ska årligen följa upp
nämndernas arbete och lämna redovisning till Kommunstyrelsen, samt senast 2016 föreslå Kommunfullmäktige ett reviderat program”.
Programmet gäller från 2013.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén (S)		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef

Remissammanställning

Nämndernas och bolagens yttranden i
sammanfattning
Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Arbetslivsnämnden ser positivt på att det görs en kommungemensam plan som nämnderna har som utgångspunkt och stöd för sin handlingsplan.

Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrkaer upprättat förslag till yttrande
över Drogpolitiskt program för Borås Stad 2013-2016.
Kulturnämndens yttrande i sammanfattning
I sin helhet ställer sig Kulturnämnden positiv till innehållet i förslaget till det Drogpolitiska programmet. Dock
kan tydligheten stärkas något. Källhänvisning kan infogas
i dokumentet, t ex webbsida till internationella nätverket
ECAD.
Kulturnämnden anser att det tydliggörs att Borås Stad
ska vara fritt från narkotika och dopning men även fritt
från skador orsakade av alkohol och tobaksbruk. Det
innebär ett förbud mot narkotika och dopning samt att
aktivt förhindra att skador uppstår orsakade av alkohol
och tobaksbruk. Det drogpolitiska programmet ska vara
en vägledning för Borås Stads nämnder och kommunala
bolag att aktivt arbeta mot uppsatta mål för att bevara och
nå en bättre folkhälsa. Kulturnämnden anser att förebygB 727
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gande arbete för barn och unga är viktigt.
I de tre målområden anges att man ska satsa på kvinnors och flickors problematik. Programmets innehåll om
förebyggande och rehabiliterande insatser för personer som
redan drabbats av ohälsa orsakad av droger är också viktigt
för att kunna bryta risk-, missbruk.

Miljö- och konsumentnämnden

Sammanfattning
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tagit fram ett
förslag till drogpolitiskt handlingsprogram för Borås Stad.
Handlingsprogrammet uttrycker en önskan att invånarna i
kommunen ska ges goda förutsättningar att göra hälsosamma val där människor väljer att avstå från alkohol, tobak,
narkotika och dopningsmedel. Miljöförvaltningen föreslår
att Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget.
Beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till
drogpolitiskt handlingsprogram och ställer sig i övrigt
bakom förvaltningens synpunkter nedan.

Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Förslaget till yttrande över det reviderade Drogpolitiska handlingsprogrammet för Borås Stad 2013‑2016
tillstyrks.
2. Yttrandet sänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande tillsammans med protokollsutdrag till Fritidsoch Folkhälsonämnden.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden Väster har getts tillfälle att lämna yttrande över förslag till drogpolitiskt handlingsprogram för
Borås Stad 2013‑2016.
Programmet är föredömligt kort samtidigt som det innehåller det som behöver finnas med. Programmet anger vad
Borås Stad vill uppnå och vilka satsningar som ska göras.
Programmet bör tillstyrkas med den mindre ändring som
nämns i yttrandet.

Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka förslaget till
Drogpolitiskt handlingsprogram.

Sociala omsorgsnämnden

Nämndens yttrande

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig
över Drogpolitiskt handlingsprogram för Borås Stad 20132016.
Sociala omsorgsförvaltningen har deltagit i arbetet med att
revidera dokumentet. Sociala omsorgsnämnden föreslår att
det tredje målområdet ska vara ”Personer med missbruk
eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet”. Sociala omsorgsnämnden föreslår även en tydligare
beskrivning av hur genusperspektivet ska beaktas.

Stadsdelsnämnden Öster anser att de mål som programmet innehåller bör vara de som Borås Stads arbetar
utifrån. Målen är tydliga och klara och programmet om
nämner också det förebyggande arbetet samt att genusperspektivet ska beaktas i allt arbete. Nämnden ser positivt på
att Fritids- och folkhälsonämnden har samordningsansvar
för det drogpolitiska arbetet samt för att upprätta en kommungemensam plan. Den kommer att vara vägledande
och stödjande för nämndens egen handlingsplan.

Beslut
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget till Drogpolitiskt handlingsprogram för Borås Stad 2013-2016 med
beaktande av ovanstående synpunkter.

Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslag till Drogpolitiskt program.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden anser att de tre nationella mål som
förslaget till program bygger på är relevanta och viktiga.
Nämnden tycker dessutom att det är viktigt att påpeka att
i de planer som nämnderna ska utarbeta med det drogpolitiska programmet som bas bör nämnden beakta problematiken med icke narkotikaklassade droger och drogliknande
preparat.
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Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden tillstyrker Drogpolitiskt program för
Borås Stad 2013-2016.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Utbildningsnämnden har tagit del av förslaget till Drogpolitiskt program för Borås Stad 2013-2016. Nämnden
anser att programmet på ett tydligt sätt ger vägledning i
arbetet mot alkohol, tobak, narkotika och dopning. För
att ytterligare förbättra tydligheten förslår nämnden att
dokumentet ska kompletteras med följande: förkortningarna i dokumentet förklaras, textavsnitten Uppdrag till
nämnderna samt Kommungemensam plan byter plats
samt att programmet förses med en informationsruta som
beskriver Borås Stads klassificering av olika styrdokument.
Med dessa kompletteringar tillstyrker Utbildningsnämnden Drogpolitiskt program för Borås Stad 2013-2016.
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Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli

Högskolan i Borås

Det drogpolitiska programmet är föredömligt kort och
koncist och har som ett viktigt fokus barn och ungdom.

Högskolan i Borås har getts möjlighet att lämna remissvar
på Drogpolitiskt program för Borås Stad.

Detaljsynpunkter som Hälso- och sjukvårdsnämnden vill
föra fram är:
• Det är bra att i handlingsprogrammet lyfta fram att
”Föräldrar, ungdomsledare och personal är viktiga
förebilder”,
• Bra att respektive kommunal nämnd uppdras göra egna
handlingsplaner liksom att en kommungemensam plan
tas fram.
• Årlig uppföljning är grundläggande liksom skrivningen
om samverkan med andra aktörer.

Högskolan i Borås menar att det är positivt att samarbete
med andra aktörer inom området lyfts fram i programmet
och att målgruppen unga vuxna ges särskild uppmärksamhet. I övrigt lämnas remissen utan ytterligare synpunkter.

Nämnden skulle vilja se en tydlig koppling till Regeringens folkhälsopolitiska proposition ”En förnyad folkhälsopolitik” Prop 2007/08:110 i handlingsprogrammet. Propositionen omfattar, under målområde 11, alkohol, tobak,
dopning och narkotika men också spelberoende. Styrkan
i spelberoende är att jämställa med andra beroendeformer.
Spelberoende är överrepresenterat bland ungdomar och
nya spel inte minst på nätet gör området än mer problematiskt. Överdrivet spelande drabbar och fler närstående
än andra beroendeformer. Därför bör Fritids- och folkhälsonämnden överväga att inkludera spel i det drogpolitiska
handlingsprogrammet.

Ungdomsrådet

Borås Stads Ungdomsråd ställer sig positiva till Borås
Stads drogpolitiska program 2013-2016.
Ungdomsrådets yttrande i sammanfattning
Borås Stads Ungdomsråd ställer sig positiva till Borås
Stads drogpolitiska program 2013-2016. Det är viktigt
att kommunen har höga ambitioner när det gäller det
drogpolitiska arbetet för alla målgrupper, och särskilt barn
och unga.
Ungdomsrådet vill särskilt betona vikten av att nå ut till
barn och unga och öka deras kunskap om vilka effekter
användningen av alkohol, narkotika, tobak, doping har.
Ungdomsrådet menar också att det är särskilt viktigt med
det förebyggande arbetet samt att tidigt prata om dessa
frågor med unga. För många sker alkoholdebuten redan i
12 års åldern och därför är det viktigt att tidigt uppmärksamma dessa frågor.

Föreningsrådet

Föreningsrådet tillstyrker drogpolitiskt program för Borås
Stad 2013‑2016 men har följande synpunkter.
Föreningsrådets synpunkter:
Rubriken - Gemensamt förhållningssätt – tredje stycket –
Alla vuxna har ansvar……
Vi anser att föräldrar har en särställning och det skall
framgå tydligare i skrivningen. Nu klumpas de ihop med
alla övriga.
Rubriken - Arbete i tre målområden
Vi tycker det är bra att Borås Stad är beredda till ekonomiska satsningar men undrar över att det enbart är
ekonomiska initiala insatser som skall göras. Skall Borås
Stad lyckas med sina målområden krävs fortlöpande ekonomiskt stöd inte bara för igångsättningar och det måste
vara tydligt för både politiker och tjänstemän.
Rubriken - Tillgången till narkotika……………
Vi tycker ”samverka med berörda myndigheter” bör exemplifieras.
Rubriken – Antalet som använder droger respektive
Personer med missbruk…….
Här nämns ”uppmärksamma flickors- och kvinnors problematik”. Vi tycker skrivningen ger intryck av att det inte
gjorts något för dem tidigare. Vi förmodar att verkligheten
är att det inte varit tillräckligt och i så fall borde det stå
”särskilt uppmärksamma…osv.
Rubriken – Uppdrag till nämnderna
Här vill vi särskilt trycka på skrivningen att ideella organisationer skall erbjudas att delta.
Staden kan ta vara på och utnyttja de erfarenheter och
kunskaper som finns i de berörda ideella föreningarna
mera än hittills.

B 729

kommunfullmäktiges handlingar | 20-21 November 2013

Från Fritids- och folkhälsonämnden

» Program

Protokollsutdrag 2013-06-18

§ 84 2012/FF0034 761
Drogpolitiskt handlingsprogram
Det drogpolitiska programmet har reviderats och det
nya programmet sträcker sig fram till 2016. Programmet
ska ge vägledning i allt drogpolitiskt arbete i Borås Stad.
Fritids- och folkhälsonämnden har samordningsansvaret
för det drogpolitiska arbetet och ska göra en
kommungemensam handlingsplan. Insatserna i planen
ska stödja nämnderna i deras arbete och val av metoder.
Nämnderna ska göra egna handlingsplaner utifrån Borås
Stads drogpolitiska program.

Borås Stad Drogpolitiskt program
Fastställt av: Kommunfullmäktige 2013-11-20--21
För revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar:
Kommunstyrelsen Dokumentet gäller för: Alla nämnder,
förvaltningar och bolag Dokumentet gäller till och med:
2016

Drogpolitiskt program

Programmet har varit ute på remiss och samtliga svar är
redovisade i bilagan ”remissammanställning”.

Borås Stad vill skapa goda förutsättningar för invånarna
att göra hälsosamma val. Ungdomar i Borås ska växa upp
till trygga individer med en positiv livsstil, vilket innebär
att välja bort alkohol, tobak, narkotika och dopning.

Bilagor:
Borås Stads förslag till drogpolitiskt program
Remissammanställning

Borås ska vara fritt från narkotika och dopning, med
minskade skador orsakade av alkohol och med ett minskat
tobaksbruk.

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar
att		Fritids- och folkhälsonämnden sänder över det
drogpolitiska programmet till Kommunstyrelsen
för fastställande i Kommunfullmäktige.

Borås Stad är medlem i det internationella nätverket
ECAD, European Cities Against Drugs. Genom
medlemskapet tar Borås ställning mot legalisering av
narkotika och för en strikt narkotikapolitik.

Gemensamt förhållningssätt

Vi tar ansvar för det vi ser och vågar agera. Vi reagerar och
vi bryr oss. De orden är vägledande för vårt arbete.
Det förebyggande arbetet och den vård och behandling
som erbjuds i Borås ska bygga på vetenskap och beprövad
erfarenhet. Borås Stad ska samverka med andra för att öka
möjligheterna att nå målen. Genusperspektivet ska beaktas
i allt arbete.
Alla vuxna har ansvar för tillgängligheten av alkohol,
tobak, narkotika och dopning för unga. Föräldrar,
ungdomsledare och personal är viktiga förebilder och
gränssättare. Genom ökad kunskap om alkohol och andra
droger och deras konsekvenser vill vi uppmuntra ett
restriktivt förhållningssätt. Programmet ska ge vägledning
i arbetet.
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Arbete i tre målområden

Uppdrag till nämnderna

Programmet bygger på tre långsiktiga nationella mål:
• Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och
tobak ska minska

Nämnderna ska göra egna handlingsplaner utifrån Borås
Stads program och plan.

• A
 ntalet barn och unga som börjar använda narkotika
eller dopningsmedel, eller debuterar tidigt med alkohol
eller tobak, ska successivt minska
• P
 ersoner med missbruk eller beroende ska ha tillgång
till vård och stöd av god kvalitet.

»	Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol
och tobak ska minska
Borås Stad ska satsa på att
- ha effektiv och samordnad tillsyn enligt alkohol- och
tobakslagen
- samverka med berörda myndigheter
- samordna ANDT-förebyggande (alkohol, narkotika,
dopning och tobak) och brottsförebyggande
verksamhet.

Kommungemensam plan

Fritids- och folkhälsonämnden har samordningsansvaret
för det drogpolitiska arbetet och ska göra en kommungemensam plan. Insatser i planen ska stödja nämnderna i
deras arbete och val av metoder.

Uppföljning

Fritids- och folkhälsonämnden ska årligen följa upp
nämndernas arbete och lämna redovisning till Kommunstyrelsen, samt senast 2016 föreslå Kommunfullmäktige
ett reviderat program.

»	Antalet barn och unga som börjar använda narkotika
eller dopningsmedel, eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak, ska successivt minska
Borås Stad ska satsa på att
- minska tillgången till alkohol och tobak för
ungdomar under 18 år
- uppmärksamma flickors och pojkars olika
problematik
- öka insatserna för att skjuta upp alkoholdebuten och
minska alkoholkonsumtionen
- skapa drogfria mötesplatser för ungdomar
- erbjuda barn i familjer med missbruk, psykisk
sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning
ändamålsenligt stöd
- öka kunskapen om droger hos föräldrar och hos
personal som arbetar med barn och unga
- inkludera det alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobaksförebyggande arbetet i ordinarie verksamhet.

»	Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång
till vård och stöd av god kvalitet
Borås Stad ska satsa på att
- ge personer med riskbruk, missbruk eller beroende
kunskapsbaserad vård och stöd
- tidigt upptäcka begynnande missbruk hos unga
- uppmärksamma kvinnors och mäns olika
problematik
- öka det uppsökande arbetet
- nå fler i åldersgruppen 16‑29 år
- öka deltagandet av anhöriga i vård- och
behandlingsarbetet
- utbilda personalen.
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Nr 104
Möjligheterna att utveckla ett fritidsfiskeområde
i småsjöarna mellan Bosjön och Rydboholm
2013-10-23

2013/KS0582 219

2013-08-16

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Från Tekniska nämnden
Till Kommunfullmäktige

I Kommunfullmäktiges budget för 2013 fick Tekniska
nämnden i uppdrag att utreda ”Möjligheten att utveckla
ett fritidsfiskeområde i småsjöarna mellan Bosjön och
Rydboholm”.

Utredning om möjligheterna att utveckla
ett fritidsfiskeområde i småsjöarna mellan Bosjön och Rydboholm

Tekniska nämnden har genomfört en utredning i enlighet
med uppdraget. Detta är nu föredömligt återrapporterat
till fullmäktige. Nämndens slutsats är att de små sjöarna
som ingår i olika fiskevårdsområden är ett alternativ för
de som vill fiska mer ostört med vildmarkskänsla. Att
förbättra möjligheterna att kunna fiska här är positivt
men det är inte troligt att någon av sjöarna har potential
att utvecklas ytterligare. Att göra en större utredning för
området är möjligt, men Tekniska nämndens anser att det
inte känns motiverat i dagsläget.
Kommunstyrelsen delar Tekniska nämndens uppfattning.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Uppdragets redovisning läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann
Kommunalråd		
Samhällsplaneringschef
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I Kommunfullmäktiges budget för 2013 fick Tekniska
nämnden i uppdrag att utreda ”Möjligheten att utveckla
ett fritidsfiskeområde i småsjöarna mellan Bosjön och
Rydboholm”.
Tekniska nämnden översänder bilagd utredning för ställningstagande i enlighet med uppdraget.
TEKNISKA NÄMNDEN
Alexis Mouschopanis (M)		
Gunnar Isackson
Ordförande			Förvaltningschef
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2013-07-02

Utredning om möjligheterna att
utveckla ett fritidsfiskeområde i
småasjöarna mellan Bosjön och
Rydboholm

Tekniska förvaltningen ansvarar för fiskefrågorna i Borås
Stad. Kommunen har fiskerätt
i många fiskevårdsområden
3
och engagerar sig framförallt där vi har stort andelstal.
Några fiskevårdsområden driver kommunen i egen regi
och andra områden låter vi sportfiskeklubbar förvalta. Vår
ledstjärna är att det skall finnas ett attraktivt och varierat
fiske för alla. Vi informerar om fiskemöjligheterna i kommunen på vår hemsida och med broschyrer.

Uppdraget

För rapporten ansvarar Naturvårdskonsulent Kjell Johansson på skogsavdelningen.

Från Tekniska nämnden

I den av Kommunfullmäktige fastställda budgeten för
Borås Stad 2013 får Tekniska nämnden i uppdrag att
utreda ”möjligheten att utveckla ett fritidsfiskeområde i
småsjöarna mellan Bosjön och Rydboholm”.
I Tekniska nämndens budget 2013:2 anslås inga medel för
utredningen. Utredningen har därför skett inom ramarna
som en redovisning av kända förutsättningar. Tonvikten
i rapporten har lagts på att beskriva nuvarande fiske och
möjligheten till utveckling.

Avgränsning av området
För att få en heltäckande utvärdering har samtliga småsjöar tagits med i det aktuella området: Abborratjärn,
Abborrsjön, ”Boxhultasjöarna”, Duvesjön, Funningesjön,
Furesjön, Gasslången, ”Husbondaängen”, Hästaspängen,
Kroksjön, Lilla Harasjön, Lilla Stjärnsjön, Lilla Älsjön,
Ljungsjö, Lomsjö, ”Orrleketjärn”, Skräppesjön, Stora Harasjön, Stora Stjärnsjön, Stora Älsjön, Torpasjön, Vänesjön
och Ängsjön. Dessa vatten kallas i rapporten
för sjöar även om man ofta anser att ett
vatten måste vara minst en (ibland 4) hektar
stort för att kallas för sjö.

Beskrivning av området
Området består till stor del av skogsmark.
Skogen sköts rationellt och består mest av
barrskog. Det finns ett antal mindre grusvägar. Ingen egentlig bebyggelse finns i området. Borås Stad äger nästan all mark.

Förutsättningar för
allmänheten att fiska
Rätten till fiske i våra inlandsvatten är
knutet till fastigheter. Historiska skifteshandlingar beskriver bland annat hur byarna
och gårdarnas fiske fördelas. Fastigheternas
rätt till fiske spåras i köpeavtal och lantmäteriet gör utredningar som klargör andelstal.
I ett fiskevårdsområde specificeras vilka
vatten som ingår i fiskevårdsområdet och de
fastigheter som har fiskerätt i dem. Medlemmarna i fiskevårdsområdesföreningen fattar
beslut på årsstämman vilka regler som gäller
för fisket i hela fiskevårdsområdet.

området

Karta över området
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Något förenklat kan man säga att för att kunna upplåta
fiske till allmänheten måste det finnas ett fiskvårdsområde. 17 av de 23 sjöarna i rapporten ingår i ett fiskevårdsområde. Tre olika fiskevårdsområden berörs.
• Bosjöns fiskevårdsområde – bildat 1984 - (4 sjöar) Borås Stad är representerat i styrelsen.
• Storsjöns fiskevårdsområde – bildat 1992 - (11 sjöar) –
Borås Stad har nyttjanderättsavtal med övriga fiskerättsägare. Borås Stad har överlåtit förvaltningen av
fiskevårdsområdet till Sportfiskeklubben Pelikanen.
• Viskan vid Osdal fiskevårdsområde – bildat 2010 –
(2 sjöar) – Borås Stad är ensam fiskerättsägare. Borås
Stad har överlåtit förvaltningen av sjöarna i fiskevårdsområdet till Frilufts- och Fiskeklubben Älgen.

Beskrivning av sjöarna
De mätvärden som finns visar att sjöarna bäst kan
beskrivas som näringsfattiga skogssjöar med brunfärgat
(humöst) vatten.
Humus är växtpartiklar som kommer från våra våtmarker. Ett stort problem för många sjöar, och speciellt
då sjöar med starkt brunfärgade vatten, är att de ofta
får problem med låga syrehalter. Vintertid och sommartid får man en temperaturskiktning i vattnet (ett så
kallat ”språngskikt”). Över språngskiktet är det bättre
syreförhållanden. Under språngskiktet sker syreförbrukning (bl a nedbrytning av döda växter och djur). Under
långa perioder utan omblandning kan syrehalterna bli
för låga för att fisken skall kunna leva i de djupare
delarna av sjön. På vintern är det kallaste vattnet överst
och på sommaren är det varmaste vattnet överst. Vår
och höst kommer vattnet att få ungefär samma temperatur i hela sjön och då kan vattnet blandas om.
Sjöarna i området är dåligt undersökta. Många av områdets sjöar är försurade men de viktigaste vattnen kalkas
och där är försurningen inget problem idag. 6 sjöar undersöks regelbundet för att följa upp kalkningarna i området.
För näringsämnen och syreförhållanden finns bara enstaka
mätvärden.
5 av sjöarna har undersöks (vid ett tillfälle) för att se hur
syreförhållandena var. Endast en av sjöarna hade bra
syreförhållande.
Mer än hälften av sjöarna har aldrig undersökts vattenkemiskt.
Fisk finns i minst 10 av sjöarna men hur läget är i de
övriga sjöarna är inte känt. Abborre, gädda, mört och ål är
vanliga och sutare finns i Gasslången. Ålen kan inte vandra upp till de här sjöarna från havet. Enligt den ålplan som
finns för Viskan skall den ål som fångas vid Ringhals/
Värö bruk sättas ut i vattensystemet på bestämda platser.
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Problemet idag är att det i princip inte fångas någon ål där
längre. 1994 sattes ål ut senast i den här delen av Viskan.
Karp har satts ut i Abborratjärn, Furesjön och Ängsjön
men det är osäkert om det finns någon kvar.
I bilaga 1 redovisas i tabellform uppgifter om sjöarna.

Nuvarande möjligheter till fiske
Borås Stad har ett kommunfiskekort där de 17 sjöarna ingår som är med i ett fiskevårdsområde. Cirka 170 fiskekort
säljs varje år.
I Bosjöns fiskevårdsområde säljs cirka 400 fiskekort varje
år. Totalt ingår 15 sjöar i fiskekortet.
I Storsjöns fiskevårdsområde säljs cirka 100 fiskekort varje
år. Totalt ingår 19 sjöar i fiskekortet.
I de 6 sjöar som inte är med i något fiskvårdsområde har
endast fiskerättsägarna möjlighet att fiska.
Någon möjlighet att hyra båt i finns inte.
Det finns inga fiskebryggor.

Möjligheter att utveckla fisket
Fiske förekommer framförallt i andra större vatten i
området och inte i de här redovisade små sjöarna. Fisket är
extensivt. Det är möjligt att åtgärder för att göra vattnen
mer tillgängliga (båtuthyrning, bryggor och fiskeplatser)
skulle kunna få viss effekt. Tidigare fanns det möjlighet
att hyra båt i Stora Älsjön men intresset var så lågt att man
flyttade båten till annan plats.
En annan möjlighet är att göra fisket mer attraktivt
genom att sätta ut för sportfisket mer intressanta arter. I
de här små sjöarna är det närmast aktuellt med karp eller
regnbåge. Karp sattes ut i tre av sjöarna men intresset blev
inte så stort. Regnbåge är möjligt men den är känslig för
surstötar och behöver bra syreförhållanden.
Man skall alltid vara restriktiv när man introducerar nya
arter och tänka på att man gör en förändring av vattnens
ekosystem och riskerar att få in oönskade sjukdomar och
parasiter.
Fiske som bygger på kontinuerliga utsättningar av för
sportfisket intressanta arter kräver också mer bevakning
än vanliga vatten. Det är också ett större ekonomiskt
risktagande för en förening att driva denna typ av verksamhet. Två av kommunens regnbågsvatten drevs tidigare
av sportfiskeklubbar men i dagsläget har en av klubbarna
lämnat över verksamheten till kommunen. För att sätta ut
fisk regelbundet måste sjön ligga nära bilväg.
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Sammanfattning
• Ett extensivt fiske bedrivs av allmänheten i 17 av 23
sjöar
• I 6 av de 23 beskrivna sjöarna har endast fiskerättsägarna rätt att fiska.
• Flera av vattnen är försurade men de största kalkas.
• Troligen är syreförhållandena svåra för de flesta vattnen
speciellt om man skulle vilja satsa på laxartad fisk.
• Vi saknar kunskap om många av sjöarna.
• Med nuvarande kunskapsläge går det inte att lyfta
fram någon av sjöarna som speciellt lämplig för fortsatt
utveckling.

Slutsats
De små sjöarna som ingår i olika fiskevårdsområden är ett
alternativ för de som vill fiska mer ostört med vildmarkskänsla. Att förbättra möjligheterna att kunna fiska här
är positivt men det är inte troligt att någon av sjöarna har
potential att utvecklas ytterligare.
Att göra en större utredning för området är möjligt men
det känns i dagsläget inte motiverat.
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Nr 105
Översyn av kostverksamheten i Borås Stad
2013-10-07

2012/KS0514

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Stadsdelsnämnden Väster har ett ansvar för de övergripande kostfrågorna för stadsdelsnämnderna. Av denna
anledning fick nämnden ett uppdrag av Kommunfullmäktige i budget 2011 att utreda en lokal tillagning av
mat i kommunens olika verksamheter.
I utredningsarbetet har köken inom stadsdelarna och
utbildningsförvaltningen kartlagts med fokus på antal
portioner, produktionskapacitet och bemanning för att
hitta möjlighet att laga mat så nära gästen som möjligt.
Undersökning av hur organisationen kring maten på särskilt boende/korttid och hemtjänsten har också utförts.
Kostutredningen har remitterats till stadsdelsnämnderna,
Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska
nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Utbildningsnämnden, Ungdomsrådet, samt Centrala pensionärsrådet.
Stadsdelsnämnden Norr, Sociala omsorgsnämnden och
Centrala pensionärsrådet tillstyrker remissen. Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker förslaget, Allianspartierna
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker inriktningsförslagen
i remissen. Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker remissen
med beaktande av yttrande i remissvaret. Utbildningsnämnden tillstyrker slutsatserna i de delar som berör gymnasieskolan och avstår från yttrande i övrigt. Ungdomsrådets ställer sig positivt till utredningen i de delar som
berör gymnasieskolan och skolan och avstår från yttrande
i övrigt. Arbetslivsnämnden avstår från yttrande.
Kommunstyrelsen är av samma uppfattning som remissinstanserna att inriktningsförslagen i rapporten är bra och
förutsätter att verksamheterna arbetar i denna inriktning.
De leder till flera positiva effekter när det gäller matkvalitet och då främst utifrån ett brukarperspektiv men även ur
ett miljö- och medarbetarperspektiv.
De främsta fördelarna med tillagningskök är kortare
varmhållningstider, ökad delaktighet, ökad flexibilitet,
minskat svinn och färre transporter.

I rapporten framhålls att det inte är realistiskt att laga mat
på samtliga avdelningar på särskilt boende. Det är inte
många enheter som skulle bli godkända av miljöförvaltningen och det skulle innebära stora kostnader att anpassa
dessa verksamheter. Kommunstyrelsen vill ändå föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att huvudinriktningen
för kostverksamheten inom särskilt boende/korttid ska
vara att laga mat på avdelningen och ett sådant ställningstagande ska göras vid ny- eller ombyggnad. Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att maten lagas så nära gästen
som möjligt, få känna doften eller att delta utifrån sina
egna förutsättningar kan vara viktiga vardagshändelser att
öka livskvaliteten för boende på särskilda boenden.
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2011
behandlades motion av Maj-Britt Eckerström (C) och
Kerstin Hermansson (C) om valfrihet för måltider som
levereras hem till äldre och sjuka. I motionen föreslås att
man skulle kunna ha någon typ av middagscheck som
berättigar middagsmål från kommunen, från den lokala
lunchrestaurangen eller kanske pizzerian.
Kommunfullmäktige beslutade med 37 röster mot 35:
Borås Stad skall undersöka möjligheterna att införa valfrihet för måltider som levereras hem till våra äldre och sjuka
i enlighet med motionärens intentioner.
Kommunen prövar i något område samt utvärderar erfarenheterna.
Stadsdelsförvaltningen Väster, kommungemensam kost
har i sin översyn av kostverksamheten tagit hänsyn till
Kommunfullmäktiges beslut och undersökt möjligheterna
till ökad valfrihet vid hemleveranser men kommit fram
till att med alltmer ökade kostnader inom äldreomsorgen
krävs ännu tydligare fokus på prioriteringar och de personer som är i störst behov av kommunens hjälp. I skedet vid
biståndsbedömning bör andra alternativ till kommunens
matdistribution övervägas mer noggrant än vad som görs
idag. De alternativ som beskrivits tidigare i utredningen
kan i första hand diskuteras med brukaren utifrån vilka
behov som finns dvs.
• Färdiglagad mat som handlas i affären i samband med
övriga inköp.
• Hänvisning eller ledsagning till restaurang inom kommunen.
• Möjlighet att få delta i matlag.
• Hjälp med matlagning i hemmet.
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Kommunstyrelsen föreslår att Stadsdelsnämnden Väster
får uppdraget att undersöka om det är möjligt att införa
ett system där måltider levereras från restauranger hem till
personer med biståndsbedömd matdistrubition.
Den föreslagna inriktningen för matdistribution i Borås
Stad innebär i princip att helt sluta hantera varm matdistribution med motivering att det kan frigöra resurser till att
öka möjligheten för de olika alternativen till matdistribution. Alternativet att förutom de nämnda förslagen även ha
ett system med varm mat är inte ekonomiskt försvarbart.
Det finns dock undantag när det kan finnas anledning att
leverera varm mat, det handlar om behov av specialkost
samt vid enstaka individuella behov. Kommunstyrelsen
föreslår att färsk kyld mat är det alternativ som i första
hand ska erbjudas om det finns behov av att leverera mat
till hemmet. Problem finns med den varma maten då det
är svårt att klara de lagkrav som finns kring varmhållningen. Maten får inte varmhållas längre än två timmar
och potatis och grönsaker förlorar mycket näring och
kvalitet redan efter en timma. Maten får inte understiga
+60 grader då det finns risk för bakterietillväxt om den
inte är tillräckligt varm. Mätningar som är gjorda visar att
det är mycket svårt att klara kraven både vad det gäller tid
och temperatur.
Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att det finns ett
helhetsansvar för måltidsfrågor på en övergripande nivå.
För närvarande har Stadsdelsnämnden Väster detta ansvar
för stadsdelsnämnderna men Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige att det ansvaret utökas till ett samlat
ansvar för alla nämnder. Upphandling, utbildning, pedagogiska måltider och gemensamma rutiner är exempel på
områden som med fördel hanteras likvärdigt för staden.
Resurser för det utökade ansvaret för Stadsdelsnämnden
Väster får behandlas i kommande budgetarbete.
Vid ny- eller ombyggnad av enheter kommer nuvarande
budgetprövning att ske vid varje projekt.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Inriktning för kostverksamheten inom förskolan och
skolan ska vara att vid ny- eller ombyggnation av större
enheter planera för tillagningskök samt att fortsätta
utveckla de befintliga mottagningsköken.
Inriktning för kostverksamheten på gymnasieskolan ska
vara att alla större kommunala gymnasieskolor har ett
tillagningskök.
Inriktning för kostverksamheten inom särskilt boende/
korttid ska vara att laga mat på avdelningarna. Ställningstagande ska göras vid ny- eller ombyggnad.
Inriktning för matdistributionen i Borås Stad ska utgå
utifrån individens behov varför det ska finnas ett antal
alternativa lösningar.
• Färdiglagad mat som handlas i affären i samband
med övriga inköp.
• Hänvisning eller ledsagning till restaurang inom
kommunen.
• Möjlighet att få delta i matlag.
• Hjälp med matlagning i hemmet.
Om inte ovanstående alternativ fungerar för brukaren
erbjuds färsk kyld mat från upphandlad leverantör som
första alternativ. Det finns individuella behov som ger
stöd för varm matdistribution.
Stadsdelsnämnden Väster får uppdraget att undersöka
om det är möjligt att införa ett system där måltider
levereras från restauranger hem till personer med biståndsbedömd matdistrubition.
Stadsdelsnämnden Väster får uppdraget att ansvara
för de övergripande kostfrågorna för alla nämnder.
Följande tillägg görs i stadsdelsnämndernas reglemente
§ 3 ”särskilda uppdrag för stadsdelsnämnd Väster”
– ansvar för de övergripande kostfrågorna för alla
nämnder.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie Friden
(M) och Falco Güldenpfenning (KD) till förmån för Annette Carlsons yrkande (bilaga).
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef
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Alternativt förslag

Översyn av kostverksamheten i
Borås Stad
Till Kommunfullmäktige
Stadsdelsnämnden Väster har ett ansvar för de övergripande kostfrågorna för stadsdelsnämnderna. Av denna
anledning fick nämnden ett uppdrag av Kommunfullmäktige i budget 2011 att utreda en lokal tillagning av
mat i kommunens olika verksamheter.
I utredningsarbetet har köken inom stadsdelarna och
utbildningsförvaltningen kartlagts med fokus på antal
portioner, produktionskapacitet och bemanning för att
hitta möjlighet att laga mat så nära gästen som möjligt.
Undersökning av hur organisationen kring maten på särskilt boende/korttid och hemtjänsten har också utförts.
Kostutredningen har remitterats till stadsdelsnämnderna,
Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska
nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Utbildningsnämnden, Ungdomsrådet, samt Centrala pensionärsrådet.
Stadsdelsnämnden Norr, Sociala omsorgsnämnden och
Centrala pensionärsrådet tillstyrker remissen. Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker förslaget, Allianspartierna
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker inriktningsförslagen
i remissen. Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker remissen
med beaktande av yttrande i remissvaret. Utbildningsnämnden tillstyrker slutsatserna i de delar som berör gymnasieskolan och avstår från yttrande i övrigt. Ungdomsrådets ställer sig positivt till utredningen i de delar som
berör gymnasieskolan och skolan och avstår från yttrande
i övrigt. Arbetslivsnämnden avstår från yttrande.
Kommunstyrelsen är av samma uppfattning som remissinstanserna att inriktningsförslagen i rapporten är bra och
förutsätter att verksamheterna arbetar i denna inriktning.
De leder till flera positiva effekter när det gäller matkvalitet och då främst utifrån ett brukarperspektiv men även ur
ett miljö- och medarbetarperspektiv.
De främsta fördelarna med tillagningskök är kortare
varmhållningstider, ökad delaktighet, ökad flexibilitet,
minskat svinn och färre transporter.
I rapporten framhålls att det inte är realistiskt att laga mat
på samtliga avdelningar på särskilt boende. Det är inte
många enheter som skulle bli godkända av miljöförvaltningen och det skulle innebära stora kostnader att anpassa
dessa verksamheter. Kommunstyrelsen vill ändå föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att huvudinriktningen

för kostverksamheten inom särskilt boende/korttid ska
vara att laga mat på avdelningen och ett sådant ställningstagande ska göras vid ny- eller ombyggnad. Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att maten lagas så nära gästen
som möjligt, få känna doften eller att delta utifrån sina
egna förutsättningar kan vara viktiga vardagshändelser att
öka livskvaliteten för boende på särskilda boenden.
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2011
behandlades en motion av Maj-Britt Eckerström (C) och
Kerstin Hermansson (C) om valfrihet för måltider som
levereras hem till äldre och sjuka. I motionen föreslås
att man ska kunna ha någon typ av middagscheck som
berättigar middagsmål från kommunen, från den lokala
lunchrestaurangen eller kanske pizzerian.
Kommunfullmäktige beslutade med 37 röster mot 35:
Borås Stad skall undersöka möjligheterna att införa valfrihet för måltider som levereras hem till våra äldre och
sjuka i enlighet med motionärens intentioner. Kommunen
prövar i något område samt utvärderar erfarenheterna.
Stadsdelsförvaltningen Väster, kommungemensam kost
har i sin översyn av kostverksamheten tagit hänsyn till
Kommunfullmäktiges beslut och undersökt möjligheterna
till ökad valfrihet vid hemleveranser men kommit fram
till att med alltmer ökade kostnader inom äldreomsorgen
krävs ännu tydligare fokus på prioriteringar och de personer som är i störst behov av kommunens hjälp. I skedet vid
biståndsbedömning bör andra alternativ till kommunens
matdistribution övervägas mer noggrant än vad som görs
idag. De alternativ som beskrivits tidigare i utredningen
kan i första hand diskuteras med individen utifrån vilka
behov som finns dvs.
• Färdiglagad mat som handlas i affären i samband med
övriga inköp.
• Hänvisning eller ledsagning till restaurang.
• Möjlighet att få delta i matlag.
• Hjälp med matlagning i hemmet.
• Stadsdelsnämnden Väster får uppdraget att undersöka
om det är möjligt att införa ett system med matcheckar/
matkort där måltider levereras från restauranger hem
till personer med biståndsbedömd matdistrubition.
• Möjlighet att, om kvaliteten kan säkerställas, serveras
varm mat från kommunens kök.
Om den äldre önskar det och kvaliteten kan säkerställas
ska det serveras varm mat från kommunens kök. Det finns
även anledning att leverera varm mat när det handlar om
behov av specialkost samt vid enstaka individuella behov.
Det finns dock problem med den varma maten då det är
svårt att klara de lagkrav som finns kring varmhållningen.
Maten får inte varmhållas längre än två timmar och potatis och grönsaker förlorar mycket näring och kvalitet redan
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efter en timma. Maten får inte understiga +60 grader då
det finns risk för bakterietillväxt om den inte är tillräckligt
varm. Därför är det viktigt att säkerställa kvaliteten på den
varma mat som serveras. Om det med hänvisning till detta
ej är möjligt att servera varm mat ska de äldre erbjudas
färsk kyld mat från upphandlad leverantör.
Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att det finns ett
helhetsansvar för måltidsfrågor på en övergripande nivå.
För närvarande har Stadsdelsnämnden Väster detta ansvar
för stadsdelsnämnderna men Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige att det ansvaret utökas till ett samlat
ansvar för alla nämnder. Upphandling, utbildning, pedagogiska måltider och gemensamma rutiner är exempel på
områden som med fördel hanteras likvärdigt för staden.
Resurser för det utökade ansvaret för Stadsdelsnämnden
Väster får behandlas i kommande budgetarbete.
Vid ny- eller ombyggnad av enheter kommer nuvarande
budgetprövning att ske vid varje projekt.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Inriktning för kostverksamheten inom förskolan och
skolan ska vara att vid ny- eller ombyggnation av större enheter planera för tillagningskök samt att fortsätta utveckla
de befintliga mottagningsköken.
Inriktning för kostverksamheten på gymnasieskolan ska
vara att alla större kommunala gymnasieskolor har ett til�lagningskök.
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Inriktning för kostverksamheten inom särskilt boende/
korttid ska vara att laga mat på avdelningarna. Ställningstagande ska göras vid ny- eller ombyggnad.
Inriktning för matdistributionen i Borås Stad ska utgå
utifrån individens behov varför det ska finnas ett antal
alternativa lösningar.
• Färdiglagad mat som handlas i affären i samband med
övriga inköp.
• Hänvisning eller ledsagning till restaurang.
• Möjlighet att få delta i matlag.
• Hjälp med matlagning i hemmet.
• Stadsdelsnämnden Väster får uppdraget att undersöka
om det är möjligt att införa ett system med matcheckar/
matkort där måltider levereras från restauranger hem
till personer med biståndsbedömd matdistrubition.
• Möjlighet att, om kvaliteten kan säkerställas, serveras
varm mat från kommunens kök.
Om inte ovanstående alternativ fungerar erbjuds färsk
kyld mat från upphandlad leverantör.
Stadsdelsnämnden Väster får uppdraget att ansvara för de
övergripande kostfrågorna för alla nämnder. Följande til�lägg görs i stadsdelsnämndernas reglemente § 3 ”särskilda
uppdrag för stadsdelsnämnd Väster”
-ansvar för de övergripande kostfrågorna för alla nämnder.
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Remissammanställning

När ovanstående alternativ inte är möjligt bör färsk, kyld
matdistribution erbjudas.

2013-05-14
Från Stadskansliet
Reservation

Översyn av kostverksamheten
i Borås Stad

Kerstin Hermansson (C), Birgitta Bergman (M), Nancy
Kindblad (M), Gunvie Peeker (M) och Joakim Malmberg
(FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslut

Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr, Sociala omsorgsnämnden och
Centrala pensionärsrådet tillstyrker remissen. Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker förslaget, Allianspartierna
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker inriktningsförslagen
i remissen. Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker remissen
med beaktande av yttrande i remissvaret. Utbildningsnämnden tillstyrker slutsatserna i de delar som berör gymnasieskolan och avstår från yttrande i övrigt. Ungdomsrådets ställer sig positivt till utredningen i de delar som
berör gymnasieskolan och skolan och avstår från yttrande
i övrigt. Arbetslivsnämnden avstår från yttrande.

Stadsdelsnämnden Väster

Vad gäller kostverksamheten inom förskola, skola och
gymnasieskola är det positivt att matlagningen sker så nära
gästen som möjligt och hänsyn bör tas för att möjliggöra
detta vid ny- och ombyggnation.
Kostverksamheten inom äldreomsorgen är komplex med
höga krav på kompetens gällande livsmedelshygien och
måltidssäkerhet då äldre människor är särskilt känsliga för
matförgiftningar. Det är viktigt att behålla och även utveckla den kompetens som idag finns i produktionsköken.
En bra samverkan mellan vårdpersonal och kökspersonal
där man tillsammans arbetar fram rutiner och arbetssätt
är en framgångsfaktor för att öka matglädje och livskvalitet för de äldre.
När det gäller nuvarande resurskrävande system för mat
distribution så finns goda utvecklingsmöjligheter av alternativa lösningar. Det är viktigt att utifrån den enskildes
behov utreda möjligheten att i första hand kunna erbjuda
följande alternativ:
• Färdiglagad mat som handlas i affären i samband med
övriga inköp.
• Ledsagning till restaurang i närområdet.
• Möjlighet att få delta i matlag.
• Hjälp med matlagning i hemmet.

Den föreslagna inriktningen leder till positiva effekter
utifrån ett brukarperspektiv genom att det ger en högre
matkvalitet som garanterar livsmedelshygien och näringsinnehåll. De individuella behoven kan också tillgodoses på
ett bättre sätt än idag.
Utifrån ett personalperspektiv bidrar inriktningen till en
minskad fysisk arbetsmiljöbelastning för personalgrupperna inom omvårdnad och kost samt ökar möjligheterna
att arbeta flexibelt under måltiderna.
Inriktningen resulterar i en mer kostnadseffektiv verksamhet.
För Stadsdelsnämnden Norr ger kyld matdistribution
på Duvan en lägre måltidskostnad. Med alltmer ökade
kostnader för vård och omsorg av äldre krävs ännu tydligare fokus på prioriteringar för de personer som är i störst
behov av kommunens hjälp.
Stadsdelsnämnden anser att det är väsentligt att vid bi
ståndsbedömningen mer beakta andra alternativ till kommunens matdistribution än vad som görs idag och alternativen bör diskuteras med brukarna. Alternativen kan bestå
av färdiglagad mat som handlas i affären i samband med
övriga inköp, hänvisning eller ledsagning till restaurang
inom kommunen eller möjlighet att få delta i matlag eller
hjälp med matlagning i hemmet. Om inte ovanstående
alternativ fungerar för brukaren är förslaget att erbjuda
färsk kyld mat från upphandlad leverantör. Alternativet
att förutom de nämnda förslagen även ha ett system med
varm mat är inte ekonomiskt försvarbart. Förslaget innebär då att helt sluta hantera varm matdistribution.
Kraven från Miljöförvaltningen gällande godkända lokaler
och kraven från livsmedelsverket gällande livsmedelshygien och utbildad personal är höga då äldre människor är
särskilt känsliga för matförgiftningar. Därför föreslås en
balans mellan den mathantering som görs i det större produktionsköket och det som kan göras i ett avdelningskök.
Produktionsköket bör arbeta i samverkan med avdelningarna för att uppnå en optimal måltidsverksamhet som
bättre passar de äldre. Samverkan mellan vårdpersonal och
kökspersonal kan förbättras med en tydligare ansvarsfördelning i hela kedjan, med allt från nutritionsbedömning
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till individanpassade lösningar för att öka matglädjen
för de äldre. Specialkosten är också viktig inom samtliga
våra verksamheter. Den kylda maten inom äldreomsorgen
innefattar specialkost.
Stadsdelsnämnden delar uppfattningen att inriktningen
bör vara att fortsätta utveckla mottagningsköken inom
förskola och skola så att tillredning av tillbehör (potatis,
pasta, ris och grönsaker) blir så optimalt som möjligt. Vid
nybyggnation/renovering av större enheter kan istället
tillagningskök planeras in. Inriktningen resulterar i att
verksamhet kan bedrivas inom den ekonomiska ramen.
Ärendet har skickat till ledamöter i det lokala pensionärsrådet som på så sätt haft möjlighet att lämna synpunkter.

Stadsdelsnämnden Öster

Vad gäller kostverksamhet inom skola och förskola är
Stadsdelsnämnden Öster positiv till att matproduktionen
sker nära gästen. Nämnden menar också att det skulle
innebära stora kostnader för ombyggnation av mindre mottagningskök/serveringskök till tillagningskök.
Denna inriktning bör istället ske successivt vid ny- eller
ombyggnation.
Kostverksamhet inom särskilt boende/korttid är komplex,
med extra höga krav på kostkompetens vad gäller livsmedelshygien och måltidssäkerhet, då äldre människor är
särskilt känsliga för matförgiftningar. Stadsdelsnämnden
Öster menar att det är av största vikt att bibehålla och
ytterligare utveckla den kostkompetens som idag finns vid
produktionsköken. En god samverkan mellan vårdpersonal och kökspersonal är en framgångsfaktor för att öka
delaktigheten och matglädjen bland de äldre.
Stadsdelsnämnden Öster är förvissad om att det finns en
god utvecklingspotential av alternativa lösningar till matdistribution. Utredningsrapporten nämner bland annat:
• Färdiglagad mat som handlas i affären i samband med
övriga inköp.
• Hänvisning eller ledsagning till restaurang inom kommunen.
• Möjlighet att få deltaga i matlagningslag.
• Hjälp med matlagning i hemmet.
Stadsdelsnämnden Öster anser att alternativet till dessa
möjligheter bör vara färsk kyld mat. Det innebär att Borås
Stad avslutar hanteringen av varm matdistribution som
inte är ekonomiskt försvarbart.
Nämnden förutsätter att dessa alternativa lösningar också
kommer att finnas tillgängliga i ytterområdena när varmmatsdistributionen avvecklas. Stadsdelsnämnden vill också
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lyfta fram måltidens sociala innehåll där gemenskap,
doften av mat m m tillskrivs ett stort värde.
Med anledning av Borås Stads Vision 2025 är det viktigt
att kostverksamheten arbetar utifrån ekologisk hållbarhet.

Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsförvaltningen anser det mycket bra att
det görs en kostöversyn och ser fram emot att det tas fram
gemensamma riktlinjer för matproduktion och serveringslokaler. En fördel är om det blir en bred överenskommelse
som kan stå sig under flera år framåt då det kostar mycket
att ändra eller bygga om de olika lokalerna. Inriktningarna
har ändrats mycket under senare år samtidigt som det
ställts större krav från myndigheter på miljö och arbetsmiljöförhållanden.
Det är också viktigt att köken får rätt storlek och dimen
sioneras efter antalet portioner som skall tillverkas.
Utnyttjas de inte fullt ut så är stora investeringar gjorda
i onödan och tillverkas det fler portioner än vad köket är
byggt för räcker inte utrustning, ventilation m m till, vilket ofta kan leda till extra dyra anpassningar i efterhand.
Nämnden tar inte ställning till om det alltid skall byggas
tillagningskök eller om det i vissa fall kan räcka med mottagningskök. Skillnaden i pris är inte så stor om det redan
i förstudieskedet är klart med vilken sorts kök som skall
installeras. Enligt utredningen kan den större kostnaden
hämtas hem med lägre personalkostnader, mindre svinn
och framförallt mindre transporter.
I det senaste äldreboendet på Präntaren har varje avdelning utrustas med tillagningskök för att det skall bli en
bättre kvalité på maten för de boende, samtidigt som de
med sitt luktsinne kan få en större delaktighet. I de föreslagna riktlinjerna för framtida byggnation av äldreboenden som tagits fram med representanter från verksamheterna och lokalförsörjningsförvaltningen är det planerat
för tillagning på varje avdelning.

Utbildningsnämnden

För verksamhetsnivån gymnasieskolan beskrivs ett nuläge
för Sven Erikson, Bäckäng, Viskastrand och Almås. Det
konstateras att de tre förstnämnda har tillagningskök som
håller relativt bra standard och inte någon större överkapacitet. För Viskastrandsgymnasiets del uppges att skolan
levererar mat till en annan enhet inom förvaltningen, den
i Viared.
När det gäller Bäckängsgymnasiet anges att skolan inom
en nära framtid kan stå inför det faktum att elevantalet
överstiger matsalens kapacitet. Almåsgymnasiet är den av
skolorna som inte har ett tillagningskök utan får maten

kommunfullmäktiges handlingar | 20-21 November 2013

(huvudkomponenten) från Särlaskolan i stadsdelsförvaltning Väster. Tillbehören (potatis, pasta, ris, salladsbuffé)
lagas på Almås. Några förslag på inriktning för kostverksamheten inom gymnasieskolorna redovisas inte. Däremot refererar utredaren till det av Utbildningsnämnden
tidigare framförda önskemålet till förändring innebärande
att all mat ska tillagas inom den egna förvaltningen. Utredaren konstaterar att detta skulle vara positivt ur kvalitetssynpunkt samt att en eventuell framtida renovering eller
förändring av Särlaskolans kök ska anpassas utifrån de nya
förutsättningarna.
Utbildningsnämnden tillstyrker översynen av kostverksamheten i de delar som rör gymnasieskolan. Nämnden
vill fortsatt starkt framhålla önskemålet om att alla gymnasieskolor har ett eget tillagningskök dvs även Almåsgymnasiet.
Gällande de övriga verksamheterna i rapporten avstår
Utbildningsnämnden från yttrande.

Kraven från Miljöförvaltningen gällande Livsmedelslagens
krav och Arbetsmiljöverket beträffande personalens arbetsmiljö och elevernas måltidsmiljö är också tungt vägande
argument. Kostnadsberäkningar för hemtjänstens kalla
och varma matlådor och distribution av dessa sammantaget med kraven för säker mat är också genomlysta. Tankar
finns om samverkan mellan kökspersonal och vårdpersonal för att öka kvaliteten på måltiderna för de äldre vilket
är positivt.
Omsorgen om matgästen, måltidsmiljön, den sociala
situationen som måltiden är, och kvaliteten på maten med
hänsyn tagen till allt ovanstående känns genomtänkt.

Centrala pensionärsrådet

Rådet tillstyrker översynen. Om det framledes kommer
att finnas behov av färsk kyld mat som insats föreslår rådet
att det undersöks om samarbete kan ske med Ulricehamns
kommun som har kyld matproduktion i egen regi.

Sociala omsorgsnämnden

Som en första reflektion kan påpekas att Sociala omsorgsförvaltningens verksamhet helt står utanför Borås Stads
kostverksamhet.
Boendesektionen inom Funktionshinderverksamheten har
kostkompetens i form av en kostpedagog som arbetar med
att skapa förutsättningar för bra måltider inom gruppoch servicebostäderna. 1-2 kostombud finns på samtliga
enheter. Dessa kallas till kostträffar 4 gånger om året.
Samtliga enheter har också fått ett av Miljökontoret godkänt Egenkontrollprogram. Utbildning i Livsmedelshygien
återkommer varje år i februari. Även korttidsbostäderna
och lägerverksamheten som ligger under Verkställigheten
ingår i arbetet.
Personlig assistans, IFO Vuxen och Socialpsykiatrins
verksamheter står helt utan stödfunktion gällande kosten.
Ett samarbete med Borås Stads övriga kostverksamhet
vore önskvärt.
2012-2013 kommer fokus att vara på Servicebostäderna.
Ett arbete kommer att inledas i augusti 2012 med arbetsmaterial för personalen som heter Fokus Hälsa, framarbetat av Karolinska Institutets folkhälsoakademi. Det
handlar främst om kost men även en del om rörelse och
olika etiska dilemman som personalen ställs inför.

Reflektioner gällande översynen av Kostverksamheten i
Borås Stad.

Ungdomsrådet

I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor,
gymnasieskolor och fritidsgårdar. De är oftast runt 20-30
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.
Borås Stads Ungdomsråd upplever att maten överlag blivit
bättre när det kommer till skolbespisningen, vilket såklart
är positivt. Detta gäller både när det kommer till variationen av maten och själva kvaliteten. Representanterna
upplever också att elever i större utsträckning än tidigare
väljer att äta i skolmatsalen.
Dock finns det fortfarande vissa problem när det gäller
skolbespisningen, och rådet anser att det är bra att detta
uppmärksammats i utredningen. Detta handlar exempelvis om att maten ibland tagit slut och inte räckt till
eleverna som äter sent på dagen. Det har också handlat om
att det inte finns plats att sitta ner och äta vilket inte stämmer överens med bilden av att bra mat innebär att den kan
ätas i en trevlig miljö.

Hänsyn har tagits till antalet portioner, produktionskapacitet och bemanning vilket visar att man tittat på helheten
ur produktionsperspektiv.
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Översyn av kostverksamheten
i Borås Stad

När det gäller särskilt boende/korttid är förslaget att öka
samverkan mellan kostpersonal och vårdpersonal för att
öka kvalitet på måltiderna för de äldre.

2012-06-18
Från Stadsdelsförvaltningen Väster

Nuvarande organisation för matdistributionen inom
äldreomsorgen bör förbättras både vad gäller matkvalitet
och effektivitet. Istället för nuvarande matdistribution
förslås att successivt växla över till andra alternativ. Ex
färdiglagad mat som inhandlas i affären i samband med
övriga inköp, ledsagning till restaurang, möjlighet att delta
i ”matlag”, hjälp med matlagning hemma.

2013-09-23
Kommunstyrelsen har gjort vissa sakliga justeringar i rapporten, handlar i huvudsak om enheter och portionsantal
som saknas. Justeringar gjorda i samverkan med Stadsdelsförvaltningen Väster.

Sammanfattning
I utredningsarbetet har köken inom stadsdelarna och
Utbildningsförvaltningen kartlagts med fokus på antal
portioner, produktionskapacitet och bemanning för att
hitta möjlighet att laga mat så nära gästen som möjligt.
Undersökning av hur organisationen kring maten på särkilt boende/korttid och hemtjänsten har också utförts.
Borås Stad har ett stort antal kök varav drygt hälften med
egen tillagning. Flera av köken har brister i utformning
och kapacitet i förhållande till de hygienkrav och förutsättningar som idag ställs på måltidsproduktion. Krav
finns från Miljöförvaltningen och Arbetsmiljöverket att
åtgärda de brister som finns och då framförallt gällande
ventilation och underhåll. Samtidigt har nybyggnation
och renovering av flera enheter och då särkilt inom förskola/skola möjliggjort tillagning av mat i bra och funktionella kök.
I Borås Stad finns i nuläget ingen större överkapacitet
vad gäller tillagningsköken. Det är några enstaka enheter
som har möjlighet att laga 100-200 portioner mer än vad
som görs idag. Det kan finnas en risk i framtiden för en
minskad nyttjandegrad i en del kök i takt med att fler
enheter med tillagningskök tillkommer. Samtidigt är det
många kök som idag lagar mer mat än vad de är dimensionerade för och där kan kvalitet och arbetsmiljö förbättras i
samband med att de avlastas.
Det skulle innebära mycket stora kostnader att bygga om
och anpassa samtliga mindre mottagningskök till tillagningskök inom förskola och skola. Inriktningen bör istället vara att göra den förändringen successivt vid ny- eller
ombyggnation. Skillnaden i kostnaden vid nybyggnation
mellan tillagningskök och mottagningskök kan hämtas
hem i lägre kostnader för transporter, personal och minskat svinn. Tills dess kan fokus ligga på att få de små mottagningsköken ut kvalitetssynpunkt så bra som möjligt.
Exempel på det är att lägga omsorg på det som köket har
kapacitet för t.ex. salladsbuffé, potatis-, ris-, pastakokning,
tillbehör och måltidsmiljö m m.
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Bakgrund
Uppdraget: ”genomför en utredning av andra alternativ
till matproduktion med avsikt att hitta lokala lösningar
i anslutning till den verksamhet där maten serveras.
Utredningen ska i princip omfatta alla grenar av kostverksamhet, även den produktion av mat som ingår i matdistributionen. I uppdraget ingår även att belysa Utbildningsnämndens verksamheter.” – hämtat ur fullmäktiges
budgettext 2011.
Uppdraget har kommit att bli komplext då mycket förändringar har skett inom kostverksamheten under 2011
och under uppdragstiden har frågeställningar tillkommit.
Det har då främst gällt hur matdistributionen ska hanteras
i Borås Stad och vilka alternativ som kan vara möjliga att
erbjuda i framtiden.

Metod
Utredningen omfattar de kök som ingår i stadsdelarnas
kostverksamhet samt de kök som är organiserade inom
Utbildningsförvaltningen. Undantaget är de kök inom
Utbildningsförvaltningen som fungerar som ”utbildningskök” inom restaurangprogrammen.
En mall enligt bilaga 1 har används för att kartlägga
köken med fokus på portionsantal, kapacitet och personalbemanning. Dialog med personal, chefer inom verksamheterna och nyckelpersoner samt resultat av projekt inom
stimulansmedel har också legat till grund för resonemang
och förslag till olika inriktningar inför framtiden.

Borås Stad – nuläge
Kostorganisation

Inom stadsdelarna Väster, Öster och Norr är kostverksamheten inom förskola, skola och äldreomsorg organiserad
inom verksamhet kost och lokalvård. Inom Utbildningsförvaltningen ligger ansvaret för köken under respektive
rektor alternativt intendent. Inom stadsdelarna arbetar
280 personer (212 årsarbetare) och inom Utbildningsförvaltningen 30 personer (25 årsarbetare).
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Totalt: 143 kök varav 74 produktionskök och 69 mottagnings-/serveringskök.
Många av köken är små och slitna och uppfyller inte de
krav som ställs utifrån livsmedelshygien och arbetsmiljö.
De anmärkningar Borås Stad får från miljöförvaltningen
gäller ofta brist på underhåll och dålig ventilation.
Budget 2012 inklusive verksamhet Kyld mat
kr
Personal

109 200 000

Livsmedel

57 100 000

Övrigt material

4 200 000

Lokalhyra

6 300 000

Tjänster

7 700 000

Summa:

184 500 000

Transporter

Inom tjänster i budget 2012 ingår externa transportkostnader med 2 700 000 kr och interna transporter med ca
1 500 000 kr.

Förskola
Bra mat i förskolan betyder att all mat som serveras smakar gott, är näringsriktig och kan ätas i en trevlig miljö.
Det innebär bland annat att:
• Krav ställs på näringsinnehåll och smaklighet – förluster av näringsinnehåll och smaklighet blir mindre ju
kortare tid som går mellan tillagning och servering.
• En trevlig måltidsmiljö och god planering av lokaler och
organisation.
Utdrag ur livsmedelsverkets riktlinjer ”bra mat i förskolan”

Nuläge

Inom förskolan finns 90 enheter varav enheter 44 til�lagningskök och 46 mottagningskök. Endast 32 % (29
st) av köken lagar/serverar mer än 50 portioner/dag. Flera
av köken är i behov av renovering för att uppfylla miljöskydds- och arbetsmiljökrav.
Flera renoveringar och nybyggnationer under närmsta
tiden har möjliggjort/förbättrat tillagning ex Liljebergets
förskola, Ljungagården, Östermalmsgården, Bäckeryd,
Sörmarksgården, Hällegården och Melltorps förskola.
Utifrån den lokalresursplan 2012-2015 som är framtagen
av Lokalförsörjningsnämnden är i stort sett alla planerade
förskolor i storlek 4-6 avdelningar vilket gynnar förutsättningarna för bra tillagningskök.
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Område Centrum
Björkängen
Kvarngården
Kvarngården Mini
Liljebergets förskola
Lugnets förskola
Mariagården
Salängens förskola
Tokarpsbergs förskola
Villan
Sagans förskola
Östermalmsgården
Höst 2012 ca

Antal port

T/M *

30
25
10
100
35
100
20
75
30
30

M/Duvan
M/Duvan
M/Duvan
T
T
T
T
T
M/Duvan
M/Mariagården

70

Nybyggnation T

Årsarbetare
0,25
**
**
1,25
0,50
1,0
0,25
1,25
0,25
0,25

* T=tillagningskök/M=mottagningskök
** ingen personal från kostverksamhet = pedagogisk personal har de arbetsuppgifterna.
Område Sjöbo
Alidebergsgården
Nolhaga
Trollskogen
Sjöbogården
Skattkistan
Solgården
Trollgården

Antal port
16
26
15
54
92
45
15

T/M
M/Erikslund
M/Sjöboskolan
M/Erikslund
M/Sjöboskolan
M/Erikslund
M/Erikslund
M/Sjöboskolan

Område Fristad

Antal port

Asklandagården
Blåklinten
Växthuset
Frufällegården
Kröklingegården
Lekåsen
Ljungagården

45
35
40
40
15
30
120

T
T
M/Bredaredskolan
M/Slättängskolan
M/Slättängskolan
M/Fristadskolan
Nybyggnation T

15
55
30
25

M/Skogslid
T
M/Slättängskolan
M/Skogsstjärnan

Sikgården
Skogsstjärnan
Smörbollen
Torggården
Område Brämhult

Antal port

Bodagården
Bäckeryd
Holmen inkl. Nattis
Milstensgården
Naturleken
Dammens förskola
Silviagården
Tunnlandsgården
Ängsjögården
Hässlegården

120
100
50
25
30
25
50
40
120
120
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T/M

T/M
T
T
M/Våglängdsg.153
M/Bodaskolan
T
M/Bodaskolan
T
T
T
T

Årsarbetare
0,60
0,30
0,25
0,60
0,57
0,42
0,37
Årsarbetare
0,87
0,50
*
0,50
0,125
0,125
Färdigt våren
2012
*
1,0
0,25
0,125
Årsarbetare
1,5
1,0
0,25
0,37
0,50
*
1,0
0,38
1,5
1,25
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Område Trandared
Hulta Ängar
Kransmossen
Södergården
Sörmarksgården
Trandaredsgården
Tårmarksgården
Område Dalsjöfors
Alprosgården
Dannike förskola
Ekbacken/Gulsippan
Förskolan Dalhem
Kerstinsgården
Lövängens förskola
Rångedalagården
Skogsgläntan
Tummarpsgården
Äsperedsgården
Dalsjöhallen
Paviljong Katthult/Juni
Paviljong i Aplared

Antal port
120
35
175
65
60
15

T/M
T
M/Trandaredskolan
T
T
M/Södergården
M/Södergården

Antal port T/M
35
25
30
40
40
50
40
90
30
40
40
30
12

M/Dalsjöskolan
M/Dannikeskolan
M/Målsrydskolan
M/Dalhem
M/Integr. med skolan
T
T/Integr. med skolan
T
M/Dalsjöskolan
T/Integr. med skolan
M/Dalsjöskolan
M/Daljöskolan
M/Aplaredskolan

Årsarbetare
1,25
*
2,0
0,75
0,36
*
Årsarbetare
0,25
**
0,125
0,25
*
0,75
*
1,0
0,25
*
0,25
0,25
*

* Ingen personal från kostverksamhet = pedagogisk personal har de arbetsuppgifterna
** Barnen äter i skolans matsal
Område Norrby
Almgården
Byttorpsgården
Draken
Elfsborgsgården
Gärdesgården
Hallatorp/Anexet
Hestra Midgård
Hällegården
Kronängsgården
Norrbygården
Norrbyskolans förskola
Parkgården
Positivgården
Tullagården
Virvelvinden
Område Sandhult
Björkgården
Ekegården
Kullagården
Kvarnen
Melltorp
Nordtorp
Rullan
Sjögården

Antal port
45
35
25
20
20
40
35
65
30
35
55
40
25
25
60
Antal port
90
60
105
25
120
35
80
60

T/M
M/Särla
M/Särla
M/Särla
T
T
M/Särla
M/Hestra Midgård
T
M/Särla
T
M/Särla
T
T
T
M/Särla
T/M
T
T
T
M
T
T
T
T

Årsarbetare
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,75
0,50
0,50
0,50
0,75
0,50
0,50
0,50
Årsarbetare
2,1
1,0
1,87
0,50
2,0
0,62
1,0
1,0
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Område Göta
Götagården/Satellit
Hedvigsborgs förskola
Kristinegården
Linnéagården
Lorensbergsgården
Svedje förskola
Område Viskafors
Ur o Skur/Kråkan
Falkungen
Pumpkällagården
Solgläntan
Svanungen
Ängsjögården
Herrgårdsleken
Summa: 7

Antal port
70
45
95
50
40
50
Antal port
20
15
40
30
50
35
45

T/M

Årsarbetare

M from höst 2012
T
T
T
T
T

1,69
0,87
0,75
1,0
1,0
0,75

T/M

Årsarbetare

T
M/Viskaforsskolan
T
M/Viskaforskolan
M/Viskaforsskolan
T
T

0,50
**
1,0
0,75
0,25
0,75
1,0

** = Barnen äter i skolans matsal (Kinnarumma)

Förslag på inriktning för
kostverksamheten inom förskolan
Det är förhållandevis en stor andel av mindre kök inom
förskolan i Borås Stad och en stor del av dessa fungerar
som mottagningskök.
Det skulle innebära mycket stora kostnader att bygga om
och anpassa samtliga nuvarande mindre mottagningskök
till tillagningskök. Inriktningen bör istället vara att göra
den förändringen successivt vid ny- eller ombyggnation.
Skillnad i kostnad/kvm mellan tillagningskök och mottagningskök kan hämtas hem med lägre kostnader vad
gäller personal, transporter, matsvinn.
Till dess bör fokus ligga på att få de små mottagningsköken att ur kvalitetssynpunkt fungera så optimalt som
möjligt. Exempel på det är att lägga omsorg på det som
köket har kapacitet för t ex salladsbuffé, potatis-, ris-,
pastakokning, tillbehör och måltidsmiljö m m.
Enhetscheferna inom kostverksamheterna och förskolan
ansvarar tillsammans för att tiden mellan tillagning och
servering blir så kort som möjligt utifrån de förutsättningar som finns på varje enhet.
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Skola
Bra mat i skolan betyder att all mat serveras smakar gott,
är näringsriktig och motsvarar elevernas behov. Maten
ska kunna ätas i en trevlig miljö i välfungerande lokaler.
Utdrag ur livsmedelsverkets riktlinjer ”bra mat i skolan”.

Nuläge
Inom skolan finns 37 enheter varav 20 tillagningskök och
17 mottagningskök. Flera av köken är i behov av renovering för att uppfylla miljöskydds- och arbetsmiljökrav.
Utifrån lokalresursplanen 2012-2015 planeras ombyggnationer som möjliggör tillagningsmöjligheter på Kristinebergskolan och Bergdalskolan.
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Område Centrum
Engelbrektskolan
Bergdalskolan

Antal port
1 050
300

Område Sjöbo

Antal port

Erikslundskolan
Sjöboskolan

650
355

Område Fristad
Fristad-/Gula skolan
Slättängskolan
Asklandaskolan
Bredaredskolan
Borgstenaskolan
Område Brämhult
Bodaskolan
Fjärdingskolan
Myråsskolan
Område Trandared
Trandaredskolan
Ekarängskolan
Område Dalsjöfors
Aplaredskolan
Dalsjöskolan
Dannikeskolan
Kerstinsgården
Målrydskolan
Gånghesterskolan
Rångedalaskolan
Äsperedsskolan
Tummarpsskolan
Område Norrby
Särlaskolan
Byttorpskolan
Hestra Midgård
Område Sandhult
Sandgärdskolan
Sjömarkenskolan
Sandaredskolan
Sandhultskolan
Område Göta
Daltorpskolan
Svedjeskolan
Kristinebergskolan

Antal port
800
500
280
170
110
Antal port
1 800
400
450
Antal port
1 030
280
Antal port
74
1 100
99
160
360
190
120
140

Antal port
1 600
300
370
Antal port
1 300
400
340
125
Antal port
1 150
200
230

Område Viskafors

Antal port

Viskaforsskolan
Svaneholm
Kinnarummaskolan

995
170
70

T/M

Årsarbetare

T
M/Engelbrekt
T/M

7,87
2,5
Årsarbetare

T
T
T/M

3,75
4,30
Årsarbetare

T
T
M/Fristad
T
T

4,85
2,58
1,5
1,75
1,37

T/M

Årsarbetare

T
M/Bodaskolan
M/Bodaskolan

9,4
3,0
4,5

T/M

Årsarbetare

T
M/Trandaredskolan
T/M

4,63
2,21
Årsarbetare

T
T
T
M/Dalsjöskolan
T
M/Målsrydskolan
T
T
M/Dalsjöskolan
T/M

1,0
5,57
1,5
1,0
2,0
1,25
1,37
1,5
1,31
Årsarbetare

T
M/Särlaskolan
T
T/M

8,0
2,5
7,0
Årsarbetare

T
M/Sandgärdskolan
M/Sandgärdskolan
M/Sandgärdskolan
T/M

6,25
2,75
2,62
1,3
Årsarbetare

T
M/Daltorp
M/Daltorp

5,0
1,5
2,0

T/M

Årsarbetare

T
M
M

7,99
0,87
0,75
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Förslag till inriktning för
kostverksamheten inom skolan
Inom skolan är enheterna större än inom förskolan och
därför är också andelen tillagningskök större.
Precis som inom förskolan är det kopplat till stora kostnader att förändra alla nuvarande mottagningskök till til�lagningskök. Inriktningen bör vara att fortsätta utveckla
mottagningsköken så att tillredning av tillbehören (potatis, pasta, ris och grönsaker) blir så optimalt som möjligt.
Vid nybyggnation/renovering av större enheter kan istället
tillagningskök planeras in.
På de flesta mottagningskök lagas idag tillbehören till
huvudkomponent som levereras från tillagningsköket. Det
är viktigt ur kvalitetssynpunkt då potatis och grönsaker är
känsliga för varmhållning.

Gymnasieskolan
Nuläge

Inom utbildningsförvaltningens område är enheterna
beskrivna i tabellen nedan.
Utbildningsförvaltningen

Antal port

T/M *

Sven Erikssonsgymnasiet
Bäckängsgymnasiet
Almåsgymnasiet
Viskastrandsgymnasiet
Bergslenagymnasiet NP
Bergslenagymnasiet IP
Tullengymnasiet

1 050
1 200
300-650*
900
75
20
135

T
T
M/Särlaskolan
T
M/Särlaskolan
M/Hulta Ängar
M/Särlaskolan

* Beroende på praktikveckor
** Pedagogisk personal utför arbetsuppgifterna
NP= Nationella program /IP= Individuellt program
Köken inom Utbildningsförvaltningen håller relativt bra
standard men det finns ingen större överkapacitet i nuläget. Köket på Viskastrandsgymnasiet levererar även till en
enhet inom förvaltningen som är förlagd på Viared.
Vad gäller Bäckäng så finns problem i närmsta framtiden
med att få plats för alla elever i matsalen.
Almåsgymnasiet får huvudkomponent levererad från Särlaskolan, stadsdelsförvaltningen Väster. Potatis, ris, pasta
samt salladsbuffé tillreds däremot på plats.
Det finns önskemål från Utbildningsnämndens sida att
hitta möjlighet till en förändring där all mat istället kan
lagas inom den egna förvaltningen vilket skulle vara positivt ur kvalitetssynpunkt.
Viktigt att vid eventuell framtida förändring/renovering
av Särlaskolans kök i så fall anpassas utifrån nya förutsättningar.
B 750

Årsarbetare
7,24
8,0
5,0
5,5
0,75
**
1,35
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Äldreomsorg

Särskilt boende/korttid – nuläge

Maten inom äldreomsorgen är en viktig förutsättning för
att äldre ska kunna ha en god hälsa och en hög livskvalitet. Åldrandet gör att risken för sjukdom och undernäring
ökar. Det är därför extra viktigt att de måltider som serveras håller hög kvalitet och anpassas efter de äldres egna behov, vanor och önskemål. – SLV Bra mat i äldreomsorgen.

Flertalet särskilda boenden/korttid inom Borås Stad får
de lagade målen från ett större tillagningskök i anslutning
eller i närheten av boendet. I många fall kokas potatis/ris/
pasta och grönsaker på avdelningen vilket ur kvalitetssynpunkt är viktigt då potatis och grönsaker är särskilt
känsliga för varmhållning. Frukost och mellanmål och
ofta även kvällsmaten tillreds på avdelningen nära de
äldre. Flertalet av avdelningsköken saknar kapacitet för
möjliggöra tillagning av samtliga mål till de boende.

Restauranger i Borås Stad

Det finns 11 kommunala restauranger som är öppna för
allmänheten. Kypegläntan har ett mottagningskök och
får maten levererad från Duvan. Viskaforsskolan lagar
och levererar maten till Fagersro. Spinnrocken får maten
levererad från Hestra Midgård på helgerna. De övriga
restaurangerna har tillagningskök. Förutom de portioner
lunch och kvällsmat som redovisas i tabellen på nästa sida
så har de flesta av restaurangerna frukost, caféservering
m m. I många fall beställer/levererar restaurangköken även
livsmedel till äldreomsorgens avdelningar. Detta för att få
större volymer/leveranstillfälle och slippa leveransavgifter.
Förutom att servera/leverera mat till särskilt boende/korttid och en del förskolor så fungerar restaurangerna som en
social mötesplats för många äldre. Svärdfästet startade upp
tillagningsköket och öppnade för externa gäster hösten
2011 efter att ha fungerat som mottagningskök i ett flertal
år. Det finns planer på att även förändra Fagersro så att
maten kan laga på plats.

Ekekullen planerar en omställning och kommer med stor
sannolikhet starta att tillaga samtliga mål på enheten.
Köket har kapacitet att klara det utan några större förändringar och dessutom är tranporten från Sanderöd relativt
dyr. Nybyggnationen av boendet på Margaretagatan som
står klart hösten 2012 kommer att möjligöra tillagning på
respektive avdelning.

Då det finns behov av mötesplatser/träffpunkter kan och
bör restaurangerna utvecklas till att användas mer frekvent
än just vid lunchtid. Möjlighet till att använda lokalerna
till flera olika aktiviteter finns.

* genombrottmetoden innebär att personalen identifierar
och testar olika rutiner, förändringar för att förbättra
sådant som får betydelse för den enskilde.

Med hjälp av stimulansmedel har kök- och vårdpersonal
fått utbildning i ”matens betydelse inom äldreomsorgen
samt fått möjlighet att med hjälp av genombrottsmetoden*
hitta sätt att öka matglädjen på särskilt boende. Bland
annat har personalen startat upp en mycket uppskattad
frukostbuffé på Svärdfästet, på Ekekullen har personalen
arbetat med att hitta sätt att laga mer mat på enheten, på
Vigs väg i Fristad har personalen arbetat med att förbättra
mellanmålen samt hitta sätt för att öka aptiten hos de
äldre.

Svärdfästet, Dalhem och Duvan har startat upp med att
erbjuda frukostbuffé till de boende i huset, vilket har visat
sig vara mycket uppskattat av de äldre.
Enhet

Restauranggäster

Matdistribution

Särskilt boende
lunch/kvällsmat

Duvan

80

130

70 /90

5

-

20

10

70

Sjöboklint

13

-

77/75

Bodaklint

35

-

350

Svärdfästet

65

-

21/21

Dalhem

50

-

100/120

Spinnrocken

25

30*

-

5

45

28

Fagersro

5

40**

Sanderöd

25

32

Kypegläntan
Skogslid

Hestra Midgård

Övrigt
100 förskola

25 Blombacka
25 förskola
30 Förskola
300 Förskola/skola

65

* Lagas på Hestra Midgård på helgerna
**Lagas på Viskaforsskolan
B 751
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Enhet

Levereras till avd/från

Lagas på avd

Hestra Midgård

Lunch/Hestra Midgård

Frukost, kvällsmat och mellanmål

Byttorpsklint

Lunch/Hestra Midgård

Frukost, kvällsmat och mellanmål

Sanderöd

Lunch, kvällsmat/Sanderöd

Frukost, kvällsmat och mellanmål

Ekekullen

Lunch/Sanderöd

Frukost, kvällsmat och mellanmål

Ängsjöparken

Lunch/Viskaforsskolan

Frukost, kvällsmat och mellanmål

Fagersro

Lunch, kvällsmat/Viskaforsskolan Frukost, mellanmål

Källhaga

Lunch/Viskaforsskolan

Björkhaga

Frukost, kvällsmat och mellanmål
Samtliga mål

Bodgatan 30

Lunch/Bodaklint

Frukost, kvällsmat och mellanmål

Dalsjövägen

Lunch, kvällsmat/Dalhem

Frukost, mellanmål

Distansgatan

Lunch/Bodaklint

Frukost, kvällsmat och mellanmål

Kapplandsgatan

Lunch/Bodaklint

Frukost, kvällsmat och mellanmål

Söderkullagatan

Lunch, kvällmat/Svärdfästet

Frukost, mellanmål

Sörmarksgatan

Lunch, kvällsmat/Hulta Ängar

Frukost, mellanmål

Våglängdsgatan

Lunch/Bodaklint

Frukost, kvällsmat och mellanmål

Agamemnon

Lunch, kvällsmat/Duvan

Frukost, mellanmål

Kypegläntan

Lunch, kvällsmat/Duvan

Frukost, mellanmål

Vesslan

-

Samtliga mål

Sjöboklint

Lunch, kvällsmat/Sjöboklint

Frukost, mellanmål

Klibbskivlingen

Lunch, kvällsmat/Sjöboklint

Frukost, mellanmål

Blombacka

Lunch/Sjöboklint

Frukost, kvällsmat och mellanmål

Skogslid

Lunch, kvällsmat/Skogslid

Frukost, mellanmål

Kyrkvägen

Lunch, kvällsmat/Skogslid

Frukost, mellanmål

Margaretagatan

Nytt boende öppnar höst 2012

Samtliga mål

Förslag till inriktning för kostverksamheten
inom särskilt boende/korttid

Att laga mat på samtliga avdelningar på särskilt boende är
inte realistiskt. Det är inte många enheter som skulle bli
godkända av miljöförvaltningen och det skulle innebära
stora kostnader att anpassa dessa verksamheter. Undantaget är de enheter som nu byggts med moderna tillagningskök på avdelningarna ex Präntaren (Kypegläntan).
Det finns kompetens i tillagningsköken som är viktig
att ta tillvara och med utbildad personal som hanterar
måltidsproduktionen ökar matsäkerheten. Kraven från
livsmedelsverket gällande livsmedelshygien och utbildad
personal är höga då äldre människor är särskilt känsliga
för matförgiftningar.
Förslaget är att hitta en balans mellan den mathantering
som görs i det större tillagningsköket och det som kan
göras i avdelningsköket. Tillagningsköket bör då arbeta
i samverkan med avdelningarna för att uppnå en optimal
måltidsverksamhet som passar de äldre.
Samverkan mellan vårdpersonal och kökspersonal kan
förbättras med en tydligare ansvarsfördelning i hela kedjan
med allt från nutritionsbedömning till individanpassade
B 752

lösningar för att öka matglädjen för de äldre. Delaktighet
för de äldre ska tas tillvara med hjälp av ex kontinuerliga
kostråd, fokusgrupper, enkäter o dyl.
Det arbete som är igångsatt med hjälp av stimulansmedel
bör vårdpersonal och kökspersonal uppmuntras och stödjas i för att kunna fortsätta utvecklingen i den riktningen.
Det är kostsamt med stora tillagningskök som inte nyttjas
fullt ut och beslut om avveckling av en del av dessa kan
behövas i framtiden om fortsatt utveckling sker med mer
tillagning på avdelningarna.

Matdistribution

Portionsförpackade matlådor är en vanlig måltidslösning
inom äldreomsorgen. Det kan vara ett bra alternativ för en
del äldre, om matlådan kompletteras med lämpliga tillbehör som färska grönsaker, dryck och vid behov, efterrätt
eller liknande. En matlåda motsvarar en av dagens måltider och behöver alltså kompletteras med ytterligare ett mål
lagad mat, frukost och flera mellanmål för att den äldre
ska få i sig hela dagens behov av energi och näringsämnen.
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Nuläge

Kyld mat

Inom Borås Stad tillämpas två olika system för matleverans i ordinärt boende. Varm mat som lagas och packas
i portionsform och levereras med hjälp av hemtjänstpersonal. Färsk, kyld mat som tillagas av extern leverantör
(Sodexo i Gävle). Den kylda maten leveras till Dalsjöfors
där den packas om och sedan levereras ut till de äldre
1 gång/vecka. Verksamheten i Dalsjöfors organiseras av
kommunens personal och de har undersköterskeutbildning. Valfrihet för de äldre vad gäller varm eller kyld mat
ser olika ut beroende på möjligheten att tillgodose säker
mat. Varm mat bör inte varmhållas mer än 1 timma och
får inte understiga +60 gr.

I genomsnitt levereras kyld mat till ca 250 brukare en gång
i veckan. Kyld mat levereras till brukare inom område
Brämhult, Trandared, Dalsjöfors, Sjöbo och Fristad Brukaren får vi varje leveranstillfälle 1-7 portioner beroende
på önskemål/behov. Priset per portion som äldreomsorgen
betalar till leverantören är beroende av hur många portioner brukaren får vid varje tillfälle. I nuläget varierar det
mellan 57,27 - 67,59 inkl leverans. Flera brukare behöver
hjälp med att värma den kylda maten och en genomsnittstid för det är i nuläget 2,5 min/brukare och när det räknas
in så är genomsnittspriset
= 68,97 - 84,29 kr/brukare inkl leverans.

Den enskilde får betala en avgift på 240 kr/månaden för
matdistribution och då tillkommer 49 kr/portion.

Kyld matproduktion i egen regi har diskuterats men är
i nuläget inte längre aktuellt. Det innebär stora kostnader vad gäller investering och drift och om möjlighet till
valfriheten/variation för den enskilde samtidigt ska öka är
risken för att flexibiliteten istället minskar.

Varm mat

I genomsnitt levereras 287 portioner varm mat/dag. De
tillagas och packas på sex olika enheter enligt nedan och
hämtas och levereras ut av hemtjänstpersonal. Total packtid för nedanstående kök är 6 tim och 45min/dag
= 300 000 kr/år
Duvan

130 port/dag (Centrum)

Skogslid

10 port (Fristad)

Spinnrocken

30 port (Norrby)

Hestra Midgård

45 port (Hestra)

Sanderöd

32 port (Sjömarken, Sandared, Sandhult)

Viskaforsskolan

40 port (Viskafors, Svaneholm,
Kinnarumma)

Problem finns med den varma maten då det är svårt att
klara de lagkrav som finns kring varmhållningen. Maten
får inte varmhållas längre än två timmar och potatis och
grönsaker förlorar mycket näring och kvalitet redan efter
en timma. Maten får inte understiga +60 grader då det
finns risk för bakterietillväxt om den inte är tillräckligt
varm. Mätningar som är gjorda visar att det är mycket
svårt att klara kraven både vad gäller tid och temperatur.
Genomsnittlig produktionskostnad/port = 51,80 kr exkl
leverans.
Genomsnittstid för hemtjänsten att leverera maten är 7
min/brukare = 46, 60 kr/portion.
Totalt genomsnittspris för varm mat = 98,46 kr inkl
leverans.

Skillnader mellan kyld/varm mat

Ekonomi
Skillnaden mellan kyld och varm mat varierar mellan
14,17 kr - 29,49 kr/portion beror på hur många kylda
portioner som levereras per tillfälle till varje brukare.
En växling till kyld mat från de nuvarande varm mat skulle innebära minskade kostnader på ca 3 miljoner kronor.
Skulle de nuvarande kylda portionerna istället växlas över
till varma portioner skulle kostnaderna öka med ungefär
lika mycket.

Kvalitet
Oavsett om maten är varm eller kyld så måste den kompletteras med grönsaker, bröd och dryck för att uppfylla
energi- och näringsbehov.
När det gäller den varma maten är det större risk att
näring går förlorad i varmhållningen samt att det finns
en ökad risk för bakterietillväxt om inte temperaturen
hålls. Många brukare tycker det är positivt att äta nylagad
mat varje dag och dagliga besöket av hemtjänsten är ofta
uppskattat.
Den kylda maten är säkrare vad gäller livsmedelshygien
och näringsinnehåll. Det som har upplevts som negativt
av en del brukare och anhöriga är att maten lagas långt
från gästen och har en relativt lång transportsträcka innan
den når Borås.
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Alternativ till nuvarande kyld eller varm mat

Förslag till inriktning för matdistributionen
i Borås Stad

• Färdiglagad mat från butik
Utbudet vad gäller färdiglagad mat i vanliga matbutiker
har haft en positiv utveckling under de senaste åren. För
många brukare och särskilt de som i nuläget endast har
matdistribution borde detta vara ett alternativ att undersöka vidare.

Med alltmer ökade kostnader inom äldreomsorgen krävs
ännu tydligare fokus på prioriteringar och de personer
som är i störst behov av kommunens hjälp. I skedet vid
biståndsbedömning bör andra alternativ till kommunens
matdistribution övervägas mer noggrant än vad som görs
idag. De alternativ som beskrivits tidigare i utredningen
kan i första hand diskuteras med brukaren utifrån vilka
behov som finns dvs.
• Färdiglagad mat som handlas i affären i samband med
övriga inköp.
• Hänvisning eller ledsagning till restaurang inom kommunen.
• Möjlighet att få delta i matlag.
• Hjälp med matlagning i hemmet.

• Ledsagning till restaurang
Många äldre äter ensamma och skulle många gånger må
bättre av att äta tillsammans med andra. Samordning av
transport med färdtjänst till någon av kommunens restauranger kan vara ett bra alternativ för ökad social samvaro,
ökad aptit och livskvalitet och därmed ökad möjlighet att
bo kvar hemma längre.

• Matlag
Inom dagverksamheten kan anordnas så att de äldre kan
komma samman och antingen äta färdiglagad mat tillsammans eller alternativt laga mat tillsammans med stöd av
handledare.

• Hjälp med matlagning i hemmet
Under 2011 har ett projekt inom stimulansmedel pågått
där syftet varit att undersöka möjligheten att tillaga mat
till brukaren i hemmet. Det visade sig vara svårare än
förväntat att få brukare att ställa upp och delta i projektet.
Målet var att få med ca 30 personer med till sist var det 16
brukare som deltog. Projektet startade och avslutades med
strukturerade intervjuer av brukaren samt enkätfrågor till
personalen.
Det framkom att flera brukare var nöjda och glada för
möjligheten att åter äta hemlagad mat och framförallt egen
kokt potatis var uppskattat. Personalens synpunkter var
bl a att det ibland var ont om tid men också att brukarna
fått bättre aptit och ökat i vikt.
Vad skulle det innebära i kostnader att laga mat i hemmet
2 gånger/veckan? En beräknad tidsåtgång är 1 timma ext
ra för planering och tillagning för varje brukare. I nuläget
är kostnaden för en hemtjänsttimme 400 kr. Det skulle
innebära en ökad kostnad på ca 12 000 kr/år/brukare
om jämförelsen görs med distribution av kyld mat och ca
10 500 kr/år/brukare om jämförelsen görs med distribution av varm mat.
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Om inte ovanstående alternativ fungerar för brukaren är
förslaget att:
• erbjuda färsk kyld mat från upphandlad leverantör.
Förslaget innebär då att helt sluta att hantera varm matdistribution med motivering att det kan frigöra resurser
till att öka möjligheten för de olika alternativen till matdistribution. Alternativet att förutom de nämnda förslagen även ha ett system med varm mat är inte ekonomiskt
försvarbart.

Referenser
Livsmedelsverket (2007) – Bra mat i förskolan
Livsmedelsverket (2007) – Bra mat i skolan
Livsmedelsverket (2007) – Bra mat i äldreomsorgen
Katrin Östman, Socialstyrelsen (2007) rapport – Mat för
äldre i eget boende
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Nr 106
Svar på motion av Anna Svalander (FP);
Tillagningskök på Almåsgymnasiet
2013-10-07

2011/KS0628 291

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Anna Svalander (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att Borås Stad snarast utreder och lägger in ett tillagningskök på Almåsgymnasiet i investeringsbudgeten för 2012 alt 2013.
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden
som tillstyrker motionen.
Inkommet remissvar, se bilaga.
I Översyn av kostverksamheten i Borås Stad som
genomförts av Stadsdelsförvaltningen Väster/kommungemensam Kost, daterad 2012-06-18, har köken inom
Utbildningsförvaltningen, förutom utbildningsköken
inom restaurangprogrammen, kartlagts. Det konstateras
att Almåsgymnasiet inte har något tillagningskök utan får
huvudkomponenten levererad från Särlaskolan. Potatis,
ris, pasta och salladsbuffé tillreds på Almåsgymnasiet. I
översynen framkommer det att Utbildningsnämnden har
önskemål om att all mat tillagas på Almåsgymnasiet vilket
skulle vara positivt ur kvalitetssynpunkt. En eventuell
framtida förändring/renovering av Särlaskolans kök kan
anpassas utifrån nya förutsättningar.

Översyn av kostverksamheten i Borås Stad har varit på
remiss och Utbildningsnämnden tillstyrker remissen i de
delar som rör gymnasieskolan. Nämnden framhåller starkt
önskemålet att alla gymnasieskolor, inklusive Almåsgymnasiet, ska ha eget tillagningskök.
Kommunstyrelsen föreslår den 7 oktober 2013 i ärendet
Översyn av kostverksamheten i Borås Stad att Kommunfullmäktige beslutar att inriktningen för kostverksamheten på gymnasieskolan ska vara att alla större kommunala
gymnasieskolor har ett tillagningskök. I översynen framgår att vid varje ny- eller ombyggnad av enheter kommer
nuvarande budgetprövning att ske vid varje projekt.
Mot beslutet reserverade sig Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie Fridén
(M) och Falco Güldenpfenning (KD) till förmån för att
motionen skall bifallas.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag		

2011-09-22

Bilaga till § 120 Anmälningsärenden

Motion angående tillagningskök
på Almåsgymnasiet
Almåsgymnasiet är en av Borås Stads populära kommunala gymnasieskolor. Här kan eleverna välja mellan sex
olika yrkesprogram och bli till exempel frisör, barnskötare,
reseledare eller bagare – direkt efter gymnasiet.

som behöver öva på att laga mat och det finns ca 400-450
studenter som behöver lunch varje dag. Bagerieleverna bakar bröd till skollunchen och det borde vara en självklarhet att även skolmaten lagas på Almåsgymnasiet istället
för att transporteras till skolan. Det är dessutom bättre för
miljön.
Med ett tillagningskök kommer Almåsgymnasiet att
avsevärt kunna höja kvaliteten på undervisningen, det
blir ”skarpt läge” varje dag och varje gång. Det erbjuder
eleverna en unik möjlighet till gedigen kunskap.

Alla program ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, dvs alla elever har möjlighet att fortsätta studera.
De har också möjlighet att läsa utökat program för att
nå grundläggande högskolebehörighet. Almåsgymnasiets
utbildningar har en vision om att ”ta eleven nära verkligheten”. På skolans webb står följande att läsa:

Kvaliteten på skolmaten skulle också höjas då eleverna kan
serveras husmanskost lagad från grunden. Maten blir billigare, mer kvalitativ och får högre näringsvärde! Fraktkostnader försvinner och personal behövs i mindre omfattning
eftersom köket samtidigt används som utbildningskök. En
näringsriktig skollunch till våra gymnasielever samtidigt
som restaurang- och livsmedelseleverna får verklig övning
är ett win‑win koncept. Alla blir vinnare.

”Vi sätter människan i centrum och kombinerar teori och
praktik på ett sätt som lockar fram nyfikenhet, kreativitet
och ansvar hos våra elever.”

Samverkan med Bergslenagymnasiet, som har samma eller
liknande program där det ingår matlagning, kommer även
att höja kvaliteten i undervisningen i Särgymnasiet.

På Almåsgymnasiet finns restaurangskola och livsmedels
program. Eleverna får lära sig att laga mat och vid ett
flertal tillfällen har skolans elever vunnit nationella priser.
När Kungen och Drottningen besöker Borås är det Almåsgymnasiets elever och kockar som lagar maten, men de får
inte laga mat till skolans elever!

Folkpartiet Liberalerna tycker att om maten duger till
Kungen och Drottningen borde den även duga åt eleverna
och föreslår därför:

Folkpartiet Liberalerna anser att det är ett slöseri med
kommunens resurser att inte ha ett tillagningskök för
skolmaten på Almåsgymnasiet. Här finns restaurangelever

Anna Svalander
Folkpartiet
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Att Borås Stad snarast utreder och lägger in ett tillagningskök på Almåsgymnasiet i investeringsbudgeten för
2012 alt 2013.
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Remissvar
2012-02-20
Från Utbildningsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Motion angående tillagningskök
på Almåsgymnasiet
Nämndens beslut

Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Utbildningsnämnden har tagit del av motionen om tillagningskök på Almåsgymnasiet. I motionen framskrivs att
ett eget tillagningskök på skolan skulle medföra positiva
konsekvenser av såväl kvalitativ som ekonomisk karaktär
samt även ge ökad samverkan med andra skolor.
Utbildningsnämnden finner argumenten i motionen som
mycket relevanta och anser att Almåsgymnasiet, i likhet
med de övriga kommunala gymnasieskolorna, ska ha eget
tillagningskök. Nämnden tillstyrker därmed motionen.

Ett eget kök skulle enligt motionen ha en direkt kvalitetshöjande effekt på undervisningen för de elever som
går på restaurangprogrammet. Även för själva skolmaten
skulle eget tillagningskök innebära en kvalitetshöjning,
då maten kommer att lagas från grunden. De ekonomiska
effekterna skulle också vara betydande i samband med att
inga fraktkostnader längre är aktuella samt att även på
personalsidan skulle köket kunna samutnyttjas för både
tillagning av skollunch och för undervisning av elever.
En kommande samverkan med Bergslenagymnasiet, som
inom skolformen erbjuder restaurangprogrammet, skulle
också ha en kvalitetshöjande effekt för undervisningen på
detta program.
Utbildningsnämnden anser att Almåsgymnasiet i likhet
med övriga kommunala gymnasieskolor ska ha ett til�lagningskök. Med hänvisning till detta samt till den i motionen framskrivna argumentationen för ett tillagningskök
tillstyrker nämnden motionen.
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Anna Svalander		
Anders Waldau
Ordförande		 Utbildningschef

Nämndens yttrande i sin helhet

Utbildningsnämnden har tagit del av motionen om til�lagningskök på Almåsgymnasiet. Almåsgymnasiet är en
av fyra kommunala gymnasieskolor i Borås men den enda
som inte har ett eget tillagningskök. Skolmaten köps in
och transporteras till skolan. Skolan har Restaurang- och
livsmedelsprogrammet.
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Nr 107
Svar på Motion av Ida Legnemark (V);
Jämtegrering av budget och budgetprocess i Borås Stad
2013-10-07

2007/KS0614 026

Från Kommunstyreselsen
Till Kommunfullmäktige
Ida Legnemark (V ) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 augusti 2007 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att jämställdhetsarbetet i Borås Stad
skall dras längre än dagens modell, till att involvera
budgetprocessen. Motivet är att det ur ett medborgarperspektiv är av stor betydelse att se hur den kommunala
budgeten fördelar sig mellan kvinnor och män.
Borås Stad är med i utvecklingsprojektet ”Hållbar jämställdhet” som bedrivs av SKL t o m december 2010. Borås
har tillsammans med sjuhäradskommunerna Tranemo,
Bollebygd, Mark och Vårgårda fått 2 miljoner kronor av
regeringen för att ”jämställdhetsintegrera kommunernas
medborgarservice”. Det betyder att vi ska fokusera på
medborgarna och undersöka om kommunerna erbjuder
jämställd medborgarservice till t ex barn, skolungdomar
och äldre. Det kan också innebära att se över om bostadsmiljöer och kollektivtrafik upplevs som trygga utifrån
ett jämställdhetsperspektiv. Sjuhäradskommunerna har
påbörjat utvecklingsarbetet genom att ett antal politiker,
chefer och handläggare har genomgått en utbildning under 2010. Politikerna arbetar främst utifrån CEMR:s jämställdhetsdeklaration (Council of European Municipalities
and Regions). CEMR- deklarationen bygger bland annat
på jämställdhetsdeklaration som togs fram inom IULA
(International Union of Local Authorities) som Kommunfullmäktige i Borås antog 2000-03-23. Tjänstemännen i förvaltningarna väljer ut medborgarprocesser ur ett
jämställdhetsperspektiv som de vill belysa och arbeta med
under året. I slutrapporten till SKL ska sjuhäradskommunerna tillsammans redovisa 25 medborgarprocesser.
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Ur det interna perspektivet (arbetsgivarperspektivet) i jämställdhetsarbetet har det i Borås stad skett åtgärder såsom
att varje förvaltning upprättar en jämställdhetsplan med
mål och åtgärder samt att det genomförs lönekartläggningar för att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och
män i samma yrkeskategorier.
Jämställdhetsarbetet har gått framåt även ur ett externt
perspektiv (medborgarperspektiv). Satsningar som görs i
Borås Stad för att öka jämställdheten mellan kvinnor och
män är att det för 2011 anställs en jämställdhetssamordnare. Jämställdhetssamordnaren har i uppgift att arbeta med
jämställdhetsintegrering i budget och beslutsprocesser.
Andra exempel på jämställdhetsarbetet är att Fritids- och
folkhälsonämnden arbetar för att jämställa det ekonomiska bidraget och halltider mellan pojkar och flickor.
Tekniska nämnden budgeterar för att belysningsplanen
ska omfatta ljusexponering av ytor som annars kan uppfattas som otrygga att vistas i. Detta för att skapa inbjudande
utomhusmiljöer för alla medborgare, både kvinnor och
män i Borås Stad. Vidare så arbetar Kulturnämnden aktivt
med ett jämställdhetsperspektiv och har bland annat i
sin utställningsverksamhet visat såväl mäns som kvinnors
liv och skapande. Genusperspektivet är en viktig del av
Kulturnämndens inköpspolicy.
När Borås Stad undertecknade CEMR-deklarationen för
jämställdhet mellan kvinnor och män tillsattes en tvärpolitisk grupp som arbetade fram ett program för jämställdhet i Borås Stad. Ett av områdena för ökad jämställdhet i
detta program är jämställdhetsintegrerad budget, dvs att
resursfördelningen mellan kvinnor och män synliggörs i
budgeten. Detta har Kommunfullmäktige redan ställt sig
bakom och nu ska detta arbete implementeras.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag 2007-08-16
Bilaga till § 101 anmälningsärenden

Motion; Jämtegrering av budget
och budgetprocess i Borås stad
Borås har undertecknat IULA:s deklaration om kvinnor i världens kommuner. Enligt denna skall kommunen
arbeta aktivt med jämtegrering, man skall införliva ett
jämställdhetsperspektiv i samtliga politiska mål, planer
och verksamheter. Idag sker detta arbete främst genom
att varje förvaltning upprättar en jämställdhetsplan med
mål och åtgärder, samt genom lönekartläggning för att utjämna löneskillnader mellan kvinnor i män inom samma
yrkeskategorier.
Vi skulle emellertid kunna ta jämställdhetsarbetet längre
än så. Den mest centrala beslutsprocessen i kommunen
är budgetprocessen. Ur ett medborgarperspektiv anser vi
det av stor betydelse att se hur den kommunala budgeten
fördelar sig mellan kvinnor och män. Vilka konsekvenser
får de investeringar vi gör, sedda ur ett jämställdhetsperspektiv? Finns det resurser avsatta för att genomföra de
åtgärder och nå de mål, som våra jämställdhetsplaner talar
om?
Med hänvisning till ovanstående och i linje med IULA:s
deklaration om kvinnor i världens kommuner yrkar jag
• att jämställdhetsmål och investeringar tydliggörs i
budgetprocessen
• att budgeten skall kompletteras med en konsekvensanalys ur jämställdhetsperspektiv
Ida Legnemark (V)
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Nr 108
Svar på motion av Heiti Ernits (MP);
Stadsodling för ett hållbarare Borås
2013-10-07

2012/KS0122 331

Från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Heiti Ernits (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar
att Borås Stad ställer sig generellt positiv till initiativ från
privatpersoner, företag eller föreningar som vill etablera
stadsodling
• att Borås Stad inkorporerar stadsodlingsperspektivet i
Stadsplaneringssammanhang
• att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling och peka ut lämpliga områden i samarbete med de
kommunala bostadsbolagen
• att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling
på tak för befintliga hus eller nybyggnationer
• att Borås Stad skall ta fram informationsmaterial om
stadsodling samt utse en eller flera kontaktpersoner i
frågan.
Motionen har varit remitterad till tjugo nämnder, bolag
och råd. De flesta har varit positivt inställda till att utreda
stadsodling i Borås.
Handikappföreningarna HSO, Ungdomsrådet, Sociala
omsorgsnämnden, Kulturnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Stadsdelsnämnden Väster, Samhällsbyggnadsnämnden,
AB Bostäder är positiva till motionens tankar.
Stadsdelsnämnden Öster avstyrker eftersom man är tveksam till det praktiska genomförandet.
Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnd Norr och Funktionshinderrådet har ingen åsikt. Borås Energi och Miljö
AB, Borås Elnät AB, Borås kommuns Parkerings AB,
Fristadsbostäder AB, AB Toarpshus, Viskaforshem AB och
Brottsförebyggande rådet har inte svarat.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
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En klar majoritet av de remissinstanser som svarat ställer
sig positiva till motionens intentioner och framhåller ett
antal olika positiva effekter av stadsodling, såväl ur ett
miljömässigt som ett socialt perspektiv. När det gäller
stadsodling på t ex tak finns ett antal frågor av såväl teknisk som juridisk natur som behöver belysas djupare. Men
odling i anslutning till t ex bostäder samt förskolor, skolor
och andra kommunala verksamheter skulle kunna startas
utan alltför stora resursinsatser. Vidare bör kommunen
kunna utveckla former för att främja stadsodlingsinitiativ
från enskilda medborgare och föreningar, t ex genom att
skapa fler odlingsområden samt att sprida kunskap om
hur man kan odla i stadsmiljö.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden får
i uppdrag att införliva stadsodlingsperspektivet i all
samhällsplanering, från översiktsplan och program till
detaljplaner.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda
möjligheterna till och de tekniska och juridiska konsekvenserna av stadsodling på tak och i andra centrummiljöer.
Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att inom
sina respektive ansvarsområden främja olika former av
stadsodling.
Tekniska nämnden får i uppdrag att samordna kommunens insatser för att främja stadsodling.
Motionen förklaras därmed besvarad.
Mot beslutet reserverade sig Annette Carlson (M), Marie
Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Morgan Hjalmarssons (FP) bifallsyrkande till alliansens
alternativa förslag (bilaga).
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann
Kommunalråd		
Samhällsplaneringschef

kommunfullmäktiges handlingar | 20-21 November 2013

Alternativt förslag

Stadsdelsnämnden Öster avstyrker eftersom man är tveksam till det praktiskagenomförandet.

Svar på motion; Stadsodling för
ett hållbarare Borås

Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnd Norr och Funktionshinderrådet har ingen åsikt. Borås Energi och Miljö
AB, Borås Elnät AB, Borås kommuns Parkerings AB,
Fristadsbostäder AB, AB Toarpshus, Viskaforshem AB och
Brottsförebyggande rådet har inte svarat.

Heiti Ernits (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar
• att Borås Stad ställer sig generellt positiv till initiativ
från privatpersoner, företag eller föreningar som vill
etablera stadsodling
• att Borås Stad inkorporerar stadsodlingsperspektivet i
Stadsplaneringssammanhang
• att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling och peka ut lämpliga områden i samarbete med de
kommunala bostadsbolagen
• att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling
på tak för befintligahus eller nybyggnationer
• att Borås Stad skall ta fram informationsmaterial om
stadsodling samt utse eneller flera kontaktpersoner i
frågan
Motionen har varit remitterad till tjugo nämnder, bolag
och råd. De flesta har varit positivt inställda till att utreda
stadsodling i Borås.

En klar majoritet av de remissinstanser som svarat ställer
sig positiva till motionens intentioner och framhåller ett
antal olika positiva effekter av stadsodling, såväl ur ett
miljömässigt som ett socialt perspektiv. När det gäller
stadsodling på t ex tak finns ett antal frågor av såväl teknisk som juridisk natur som behöver belysas djupare.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till och de tekniska och juridiska konsekvenserna av stadsodling på tak och i andra centrummiljöer.
Motionen förklaras därmed besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Handikappföreningarna HSO, Ungdomsrådet, Sociala
omsorgsnämnden, Kulturnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Stadsdelsnämnden Väster, Samhällsbyggnadsnämnden,
AB Bostäder är positiva till motionens tankar.
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag 2012-01-26 § 2
Bilaga till § 2 Anmälningsärenden

”Motion; Stadsodling för ett hållbarare
Borås
1. Sammanfattning

Miljöpartiet de Gröna föreslår att Borås Stad skall utreda
och peka ut platser som är lämpliga för stadsodling samt
att Borås Stad skall förhålla sig positiv till initiativ från
privatpersoner, företag och föreningar som vill etablera
stadsodlingar i Borås. Vi menar dessutom att stadsodlingsperspektivet borde inkluderas tidigt i planeringssammanhang. Den urbana odlingen är en viktig strategi för att
skapa hållbara städer.
2. Bakgrund

2.1. Inledning
Stadsodling kan beskrivas som en odling inom eller strax
utanför stadens gränser. Stadsodling i sig är inget nytt
fenomen utan har funnits i olika former så länge människan har varit bofast. Tidigare har matproduktionen stått
i fokus men med tiden har man upptäckt även sociala och
kulturella fördelar med odlingsformen. Över 800 miljoner
människor världen över ägnar sig åt stadsodling. Mellan
tio och femton procent av jordens matproduktion kommer
från urban odling (Mougeot 2006). FN:s livsmedelsorgan
FAO räknar med att i framtiden kommer städerna behöva
producera en större andel av födan lokalt.
Enligt Pinderhughes (2004) finns det ett antal orsaker till
varför man väljer stadsodling: (1) egen odling av mat är
absolut nödvändighet för matförsörjningen vilket är ett
vanligt förekommande skäl i Afrika, Asien och Sydamerika; (2) Självförsörjning för hushållet som syftar till ett
minskat beroendet av marknaden och råvarutillgången; (3)
för att dryga ut hushållsbudgeten; (4) som sysselsättning
och jobbträning; (5) rekreation och slutligen (6) som kommersiell odling.
Det finns några olika typer av stadsodlingar: (1) Kolonilotter består av odlingsbar mark som arrenderas ut av
kommunen och som ibland får bebyggas; (2) Gemensamhetsträdgårdar bygger på principen att en grupp av människor tar obebyggd mark i besittning för odling och/eller
för att försköna sin omgivning; (3) Urbana växthus – både
vertikala (ex: Plantagon) och konventionella; (4) Takträdgårdar: odling på tak som är integrerad i takkonstruktionen eller utförs i anpassade lådor/kärl; (5) Skolträdgårdar:
odlingen integreras i skolans undervisning och knyter på
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så sätt ihop teori med praktik; (6) Conteinerodling: odling
i krukor, lådor, korgar, burkar, plastpåsar och så vidare.
Annika Björklunds (2006) avhandling om svenska stadsjordars historia visar att stadsodling var vanligt förekommande under förindustriell tid i Sverige. Städerna ägde
egna jordar som fördelades mellan invånarna och varje
familj hade kålgårdar och djurhållning.
I New York, Newark, Boston och Oakland har gemensamhetsträdgårdar blivit så uppskattade av stadens
invånare att de utgör ett alternativ till städernas allmänna
parksystem. En promenad i en stadsdel blir en upplevelse i
olika grönsaker, odlingsmetoder och traditioner från hela
världen. Trädgårdarna utgör ett inslag där människor kan
få en inblick i hur mat odlas. De bidrar alltså med något
även för dem som själva inte direkt deltar i trädgårdsarbetet (Lööw 2010). I närområdet finns stadsodlingar bland
annat etablerade i Malmö, Lund och Göteborg.
2.2 Mötesplats
Den sociala hälsan är kopplad till trivsel, trygghet och
interaktion med andra människor; Känsla av sammanhang, att man känner att man betyder något och att det
man gör känns viktig är några viktiga förutsättningar för
välbefinnandet. Stadsodlingar kan fungera som mötesplatser i stadsmiljön. Människor av olika åldrar, bakgrund och
ekonomiska förutsättningar samlas kring ett gemensamt
intresse, hjälps åt och byter erfarenhet och kunskap.
Erfarenheter från hela världen har visat att stadsodling har
många positiva sociala effekter: (1) stärkt “vi känsla”; (2)
ökad känsla av identitet och samhörighet; (3) större socialt
ansvar för området man verkar i vilket också har lett till
minskad skadegörelse och nedskräpning; (4) trädgårdarna har också varit ett medel för integration av grupper
som ofta diskriminerats i staden, som exempelvis kvinnor, etniska minoriteter och äldre (Viljoen 2005:57-84;
Halweil & Niewenberg 2006; Armstrong 2000; Lööw
2010). Stadsodlingar mellan bostadshusen eller stadsdelar
kan fungera som effektiva bryggor som kopplar samman
människor och minskar segregeringen i stadsmiljön. I ett
vidare perspektiv har det betydelse för en socialt hållbar
utveckling.
2.3 Folkhälsa
Förutom den fysiska hälsan påverkas även den psykiska
hälsan positivt när folk odlar och/eller kommer i kontakt
med grönska. Det har visat sig att trädgårdsarbete minskar
stress, sänker blodtrycket och har en läkande effekt (Nalweil & Niewenberg 2006:53). Grahn & Stigsdotter (2003)
genomförde en studie som visade att ju oftare personer
besökte ett grönområde desto mer sällan kände de stress
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eller erfor stressrelaterade sjukdomar. Studien visade också
att avståndet till ett grönområde påverkar hur ofta man
besöker det. Ju längre avstånd desto mer sällan blir det
besökt. Att ha många tillgängliga, gröna miljöer i staden
blir därför viktigt för invånarnas hälsa och välbefinnande.
Studier gjorda bland boende i lägenheter, har visat att
utsikt med naturinslag bidrog till att de boende kände sig
mer till freds med sitt bostadsområde samt att det på olika
sätt bidrog till en känsla av välbefinnande (Lööw 2010).
Som Lööw (2010) påpekar bidrar urban odling även till
människors trivsel och känsla av tillhörighet till den plats de
bor på, vilket i sin tur är viktigt för ett psykiskt välmående.
2.4 Kunskap
Borås är helt beroende av ett försörjande landsbygd,
fungerande ekosystemstjänster och en global marknad för
att kunna förse sina invånare med mat, fibrer och råvaror.
Idag bor mer än hälften av jordens befolkning i städer.
Denna omständighet bidrar i många fall till det stora geografiska och “kunskapsmässiga” avståndet mellan råvaran
och slutanvändaren. Barthel et. al. (2010) menar att odling
i det urbana landskapet kan vara ett viktigt bidrag till att
öka medvetenheten om ekologiska samband och kretslopp.
Forskarna (ibid) menar dessutom att odlingspraktiken genom att exponeras för de urbana aktörerna även skapar ett
ökat allmänt medvetande kring miljö- och klimatfrågorna.
Den praktiska odlingskunskapen var länge ett vanligt
inslag i skolväsendet. Enligt den svenska folkskolestadgan
från 1842 skulle eleverna lära sig att odla. Även läroplanen
från 1919 tog upp odling. Målet var att elevernas kunskap
om trädgårdsskötsel skulle skapa en kärlek till naturen.
Följden var att de flesta skolor i början av förra seklet hade
en egen skolträdgård. Under 60-talet försvann skolträdgårdarna. Bättre tider innebar att odling inte längre behövdes
och ämnet togs bort ut läroplanen (Asp 2009). På senare
år har många skolor som anslutit sig till “Grön Flagg” åter
uppmärksammat odlingens pedagogiska potential (exempelvis Sörmarksgårdens förskola i Borås).
Malmö stad driver projektet “Gröna Skolgårdar” som
syftar till öka elevernas praktiska och teoretiska kunnande
i odlingsfrågor, men även att skapa grönare och mer attraktiva skolgårdar. Att se plantan växa, blomma och sätta
frukt tack vare individens insats kan ge individen ökad tro
på sig själv och sina kunskaper (Kaplan & Kaplan, 2005).
Bristen på kunskap kan vara ett hinder för många att
börja med stadsodling. I bland annat Beijing erbjuds alla
som vill börja med odling men som saknar kunskap och
erfarenhet utbildning i frågorna (Halweil & Niewenberg
2006). Det vore därför önskvärt att kommunen tar fram
informationsmaterial och utser kontaktpersoner i odlingsfrågor.

2.5 Stadsutveckling
Människor trivs i spännande och blandade stadsmiljöer.
Etablerad stadsodling kan bidra till spännande stadsmiljöer och kontrastera mot vanligt förekommande ensidiga
monokulturer. Stadsodling på tak, eller gröna tak och
väggar kan ytterligare bidra estetiskt och arkitekturmässigt till stadsmiljön men framför allt syfta till en ökad
hushållning med odlingsbar “mark” och knappa resurser.
Hustak är en resurs som sällan tas tillvara på i städerna.
De så kallade “gröna taken” kan både bidra till att minska
dagvattenflöden uppemot 70 procent samt reducera energiförbrukningen i byggnaden under sommartid.
Människor förväntar sig inte stadsodling eller liknande aktiviteter i staden vilket skapar en visuell och tankemässig
brygga mellan natur och kultur, eller stad och landsbygd.
Arkitekten Jan Gehl (2001) argumentetrar i boken “Life
between Buildings” för att det framför allt är människornas aktiviteter som bidrar till att göra stadens platser
intressanta. Stadsodling bidrar till att människor rör sig i
områden och platser där rörelse och liv annars inte hade
förekommit vilket då kan sägas bidra till att göra staden
mer spännande och trivsam att vistas i.
2.6 Ekologi
Stadsodling kan bidra till att öka den biologiska mångfalden i staden. Odlingarna kan framför allt fungera som
biologiska buffertzoner eller ekologiska bryggor mellan
olika grönområden och därmed bidra positivt till den biologiska infrastrukturen. Blommande växter kan dessutom
vara viktiga resurser för pollinatörer. Det finns storstäder där man föder upp bin i stadsmiljön, exempelvis på
tak (Halweil & Niewenberg 2006). Bin är effektiva pollinatörer och bidrar med ökad produktivitet i fruktparker
och stadsodlingar. I London fanns det (2006) över 5 000
registrerade biodlare (ibid).
2.7 Hållbar Utveckling
För att kunna nå ett långsiktigt hållbart Borås, skall
staden utformas, planeras och utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv, där de sociala, ekologiska och ekonomiska
dimensionerna av hållbar utveckling är väl tillgodosedda
och integrerade. I förordningen om Hållbara Städer (SFS
2008:1407) 3 § betonas vikten av att politiska åtgärder
”skall bidra till att skapa […] attraktiva och ekologiskt,
socialt och ekonomiskt hållbara stadsmiljöer”. Långsiktigt
hushållande med naturresurser och ekosystem, demokratiska styrelseformer, social rättvisa, fungerande sociala
nätverk, delaktighet, respekt för mänskliga rättigheter,
god hälsa och jämlikhet är alla nyckelförutsättningar för
en hållbar utveckling. I ett pressmeddelande den 28:e
september 2010 lyfte FN:s livsmedelsorgan FAO fram
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den urbana odlingen som en viktig strategi för att skapa
hållbara städer.
Urban odling kan ses som en strategi som berör alla
hållbarhetsaspekter med tonvikten på den sociala hållbarheten. I flera länder runt om i världen odlas grönsaker i
staden vilket framför allt syftar till en ekonomisk och ekologisk hållbarhet. I Sverige handlar stadsodlingen snarare
om att bidra till en social hållbarhet genom sina rekreativa
värden och den initiativrikedom, kreativitet och de möten
mellan människor som odlingar bidrar till.
3. Yrkande

Därför föreslår miljöpartiet de Gröna:
Att Kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad ställer
sig generellt positiv till initiativ från privatpersoner, företag eller föreningar som vill etablera stadsodling
Att Kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad inkorporerar stadsodlingsperspektivet i stadsplaneringssammanhang
Att Kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad skall
utreda möjligheterna till stadsodling och peka ut lämpliga områden i samarbete med de kommunala bostadsbolagen
Att Kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad skall
utreda möjligheterna till stadsodling på tak för befintliga
hus eller nybyggnationer
Att Kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad skall ta
fram informationsmaterial om stadsodling samt utse en
eller flera kontaktpersoner i frågan
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Remissammanställning
2013-10-07

Nämndernas och bolagens yttranden
över motion Stadsodling för ett hållbarare Borås, sammanfattning
Motionen har varit remitterad till tjugo nämnder, bolag
och råd. De flesta har varit positivt inställda till att utreda
stadsodling i Borås.
Handikappföreningarna HSO, Ungdomsrådet, Sociala
omsorgsnämnden, Kulturnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Stadsdels
nämnden Väster, Samhällsbyggnadsnämnden, AB Bostäder är positiva till motionens tankar.
Stadsdelsnämnden Öster avstyrker eftersom man är tveksam till det praktiska genomförandet.
Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnd Norr och Funktionshinderrådet har ingen åsikt. Borås Energi och Miljö
AB, Borås Elnät AB, Borås kommuns Parkerings AB,
Fristadsbostäder AB, AB Toarpshus, Viskaforshem AB och
Brottsförebyggande rådet har inte svarat.

Positiva

Handikappföreningarna positiva till odlingar vid hyreshus, där de kan ge möjlighet till bra gemenskap med
grannar.
Ungdomsrådet ser både miljövinster och estetiska fördelar.
Stadsodling kan bidra till fler grönområden i Borås vilket
är positivt för stadens utveckling. Stadsodling kan bli mötesplatser för människor. Förutsättningarna är viktigt att
utreda, säkerhet måste beaktas och riktlinjer upprättas.
Arbetslivsnämnden tillstyrker att frågan utreds. Se fördelar med vistelse i gröna miljöer och grön rehabilitering
Gröna vägen som motvikt till psykisk ohälsa och stress,
samt finns positiva exempel på Grön integration. Vikten
av levande stadsmiljöer noteras. Nämnden tycker att
stadsodling ska utredas och att det kan användas praktiskt
i stadsplanering och att Samhällsbyggnadsförvaltningen
bör få samordningsroll.
Sociala omsorgsnämnden är positiva och vill att Borås
utreder och pekar ut lämpliga områden. Perspektivet borde
in tidigt i planeringssammanhang. Urban odling är viktigt
för att skapa hållbara städer.
Kulturnämnden tillstyrker att Borås Stad utreder frågan
om stadsodling och anser att stadsodling bör kunna tillföra positiva värden i stadsmiljöer och väl bör gå att förena

med värnande av värdefulla kultur- och naturmiljöer. (Tre
moderata ledamöter vill avstyrka motionen, med hänvisning att det ej är kommunens kärnverksamhet, att det kan
bli ogräs som sen får rensas med kommunala pengar, samt
att det är svårt att upprätthålla kvalitet i det offentliga
rummet om man inför frivilligt odlande.)
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker. Det är viktigt
att odlingar inte ersätter värdefulla biologiska spridningskorridorer som behöver vara mer naturliga och vildvuxna
som skydd för djur och växter. Många ytor skulle kunna
användas för stadsodling, t ex platta tak. (Borgerliga gruppens alternativa förslag är att tillstyrka under förutsättning att det sker under ordnade former, och gillar t ex inte
tanken att odla på platta tak p g a risker för fastighetsägare
och boende.)
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker eftersom initiativet
ligger i linje med stadens miljömål. Vill säkerställa att det
inte sker på förorenad mark och tveksam till odling på
tak p g a belastningsskador, vattenläckage, isbildning och
snöröjningshinder. Bör ske föreningars regi.
Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker. Urban odling har
både en social och ekologisk dimension som kan utveckla
och skapa mötesplatser för invånare. Att odla grönsaker
och blommor är en tillgång som kan engagera invånare.
Erfarenheter finns på Mötesplats Norrby och på Ramnalids koloniförening. Stadsodling borde kunna ingå
som en del i Grönområdesplanen samt kan bidra till att
förbättra folkhälsan. Det finns anledning till att utreda
förutsättningar och kostnader för att införa möjlighet
till stadsodling i Borås Stad. Utredningen bör innehålla
ställningstagande till odling på tak, informationsmaterial
och kontaktpersoner. (Alliansen reserverade sig och yrkade
på avslag.)
Samhällsbyggnadsnämnden är positiv och anser att
odling skulle kunna ske efter bedömning av platsens
lämplighet och skötselavtal och riktlinjer. Ny mark för
kolonilotter kan tas fram genom planuppdrag från kommunstyrelsen. Lokalförsörjningsförvaltningen handhar
uthyrning och skötsel. Vill att kommunen utser en förvaltning som handhar odlandefrågor i staden, förslagsvis
Tekniska förvaltningen, Parkavdelningen. Göteborg anges
som ett gott exempel på hur man organiserar stadsodling.
Förvaltningen har bra koll på vilka områden som drivs av
odlareföreningar, liksom vilda odlingsområden, samt ger
förslag till hur skolor, äldreboenden, förvaltningar och
bostadsbolag skulle kunna agera för att bättre organisera
mark för odling.
Fritids- och folkhälsonämnden är positiva eftersom det
finns direkta hälsoeffekter, både fysiska som mentala, av
att vistas i gröna miljöer. Det ger också sociala mötesplatser och ökad trygghet i socialt utsatta områden. Tillstånd
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från markägaren måste finnas. Hänvisar till att Malmö
upplevt positiva sociala effekter i bostadsområden genom
stadsodling.
AB Bostäder tillstyrker och deltar gärna i samarbete kring
att utreda och peka ut områden. Positiva erfarenheter
finns i Sjöbo sommarstad, samt stor efterfrågan på de tre
koloniområdena på Hässleholmen. Odling bör ske i organiserade former. Eventuella takodlingar bör utredas noga.

Negativa

Stadsdelsnämnden Öster avstyrker eftersom man är
tveksam till det praktiska genomförandet. Tror inte att
stadsodlingar kan gynna en stadskärna som präglas av
tillhörighet och allmän plats för alla.

Kompletterande synpunkter

Samhällsbyggnadsförvaltningen Markavdelningen
påtalar vikten av juridisk korrekthet, information utåt
först efter att det finns nåt att informera om, kan behövas
planändring men vem betalar den, avdelningen vill inte
vara kontaktperson i nuläget.
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