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Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärende:
a)

Redovisning av utbildningsbidrag 2016.
(2016/KS0728 027-1)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc

2

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Uppföljning 2016 och plan
för 2017.
(2017/KS0123 007-1)
(Bil)

Kc

3

Nämndbudget 2017 - Kommunstyrelsen.
(2017/KS0122 041-1)

(Bil)

Kc

4

Svar på Revisionsrapport - Styrning av de kommunala bolagen.
(2016/KS0701 007-1)
(Bil)

Kc

5

Klassificeringsstruktur i Borås Stad.
(2017/KS0107 004-1)

(Bil)

Säker och Trygg kommun.
(2017/KS0121 001-1)

(Bil)

Kc
PF

6
1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för förhandlingsärenden/allmänt – förhandl
och därav föranl överenskommelse vilka ej delegerats till
annan (inkl uppl av anställningsavtal): föra kommunens
talan i arbetsrättsliga mål i domstol eller i annat sammanhang beslut om stridsåtgärder.
(Den 29 februari–5 juli 2016, ärendenummer 24, 43, 46, 60
och 64/2016)
(2016/KS0007 021-1)

b)

Delegation för förhandlingsärenden /lönebestämmelser
– förhandling som leder till kollektivavtal respektive
beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i
förhandlingsärenden som delegerats till tjänsteman.
(Den 1 juni-17 augusti 2016, ärendenummer 2 och 3/2016)
(2016/KS0012 021-1)
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c)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– centrala träffade kollektivavtal.
(Den 18 mars–16 maj 2016, ärendenummer 22, 45 och
48/ 2016)
(2016/KS0013 021-1)

d)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– för förhandling som leder till kollektivavtal inom av
förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutr (i nära
samråd med berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSK-inplacering, anställningsvillkor och
ersättning.
(Den 31 mars–16 juni 2016, ärendenummer 33, 35, 38, 41,
42, 47, 49, 50, 51 och 55/2016)
(2016/KS0016 021-1)

e)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– löneinplaceringsbeslut (ingångslöner).
(Den 4 januari–26 september 2016 ärendenummer 13752/2016)
(2016/KS0017 024-1)

f)

Delegation för förhandling och överenskommelse om
för mycket utbetald preliminär lön samt felaktigt utbetald lön.
(Den 7 juli 2016 ärendenummer 64/2016)
(2016/KS0020 024-1)

g)

Delegation för förhandlingsärenden/pensionsfrågor
(Den 27 maj - 8 augusti 2016 ärendenummer 98–264/2016)
(2016/KS0023 024-1)

(Förslag: a-g till handlingarna)
KU

1

Anmälningsärenden:
a)

Skrivelse om Skoljobb.
(2016/KS0838 627-3)

b)

Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016: Skolinspektionens beslut efter uppföljning för förskola.
(2016/KS0518 600-3)
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c)

Tillsyn och insyn i fristående förskola, grundskola och
gymnasieskola 2015-2016: Regelbunden tillsyn samt
uppföljning vid Montessoriförskolan Pyramiden.
(2016/KS0315 712-3)

d)

Granskning av mottagande av nyanlända elever:
Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskning av
mottagande av nyanlända elever i Borås Stad.
(2016/KS0535 600-3)

(Förslag: a-d till handlingarna)
KU

KU

KU
M

2

3

4
1

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2015-2016:Kvalitetsrapport Barn och
elever med annat modersmål än svenska.
(2015/KS0567 600-3)

(Bil)

Svar på remiss: Uppföljning av Program för ett integrerat
samhälle.
(2016/KS0746 139-1)

(Bil)

Översyn av äldreomsorgens kostnader.
(2017/KS0134 730-3)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut
a)

Delegation för att teckna arrendeavtal för upplåtelse av
kommunal mark samt uppsägning av arrendeavtal som
tecknats av kommunen.
(Delegationsbeslut 2016, ärendena 1-11/2016)
(2016/KS0033 261-2)

b)

Delegation för fastighetsregleringar där kommunen
erlägger eller erhåller ersättningar till ett belopp inte
överstigande ett basbelopp.
(Delegationsbeslut 2016, ärendena 1-4/2016)
(2016/KS0031 245-2)

c)

Delegation för ingående av servituts- och
nyttjanderättsavtal understigande ett basbelopp.
(Delegationsbeslut 2016, ärendena 1-11/2016)
(2016/KS0030 255-2)
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d)

Delegation för tilldelning av småhustomt.
(Delegationsbeslut 2016, ärendena 1-8/2016)
(2016/KS0027 272-2)

(Förslag a-d till handlingarna)
M

E

2

1

Försäljning av fastigheterna Ljushults-Hulu 1:78-1:81 på
Morgonvägen i Aplared.
(2016/KS0840 253-2)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2016-12-31 .
(2016/KS0008 049-1)

b)

Anslagsframställan för renoveringsbehov av fastigheten
Parkteatern Lundby 1:7, Alidelundsgatan 9-11 Borås.
(2016/KS0724 289-3)
(Bil)

c)

Fastighet Hästen 3, Fleminggatan 3 - Förhyrning av
lokaler för kommunal verksamhet.
(2016/KS0770 282-3)
(Bil)

d)

Revidering av Borås Stads Bidragsbestämmelser 2017 driftsbidrag och verksamhetsbidrag till funktionshinderföreningar.
(2016/KS0833 705-3)
(Bil)

e)

Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående
förening Islamska Skolan i Göteborg m.fl.
(2016/KS0197 611-3)
(Bil)

f)

Tolkförmedling Väst, delårsrapport jan-aug 2016.
(2016/KS0712 135-1)

(Bil)

g)

Tolkförmedling Väst, återbetalning av eget kapital.
(2016/KS0804 135-1)
(Bil)

h)

Planerings- och uppföljningssamtal med de kommunala bolagen.
(2017/KS0090 107-1)

(Förslag: a–h till handlingarna)

(Bil)
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E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Utdelning ur donationsfonder
(21 december 2016, Ärende 04)
I enlighet med Kommunstyrelsens delegation för donationer har
beslutats om utdelning ur medel från Sigge Williamssons donation
B till naturpark.
(2016/KS0046 046-1)

b)

Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän
(1 oktober – 31 december 2016 Ärende 63-71)
I enlighet med gällande delegation har under perioden oktober till
december beslutats om 8 st nya betalkort, varav 7 st har en
kreditgräns på 3.000:- och 1 st en kreditgräns på 30.000:-.
Därutöver har beslut fattats om en höjning av kreditgräns på ett
befintligt kort till 50.000:-.
(2016/KS0055 002-1)

(Förslag: a–b till handlingarna)
E

3

Fastighet Vulkanus 15 Östra Långgatan 72-74 - Förhyrning av
lokaler för kommunal verksamhet.
(2016/KS0769 282-3)
(Bil)

E

4

Revidering av Regler och Riktlinjer för finansverksamheten.
(2016/KS0794 040-1)

(Bil)

E

5

Projekteringsframställan för ombyggnation av Scenteknik på Borås
Stadsteater.
(2016/KS0822 287-2)
(Bil)

E

6

Projekteringsframställan för ombyggnad av Sven Eriksongymnasiet,
501 80 Borås, Tekniska elementarskolan 1.
(2016/KS0824 287-3)
(Bil)

E

7

Projekteringsframställan för ombyggnation av Viskastrandsgymnasiet, Viskastrandsgatan 10, Viskastrand 2.
(2016/KS0823 287-3)

E

8

(Bil)

Projekteringsframställan för ombyggnad av Daltorpskolan g:a
gymnastiksal, Stora Tvärgränd 1, Kv Vallmon, 504 33 Borås
(2016/KS0820 282-3)
(Bil)
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E

9

Taxa för mat inom omsorg om äldre och personer med
funktionshinder 2017.
(2017/KS0111 706-3)

(Bil)

E

10

Förslag till preliminära koncernbidrag år 2016 inom koncernen
Borås Stadshus AB.
(2017/KS0129 045-1)
(Bil)

SP

1

Yttrande Almedal-Mölnlycke, en del av Götalandsbanan.
(2016/KS0781 532-1)

(Bil)

SP

2

Granskningsyttrande för ändring av detaljplan, Centrum, Östen 1
(BT-huset).
(2015/KS0469 214-2)
(Bil)

SP

3

Samrådsyttrande över detaljplan för Hässleholmen: del av
Hässleholmen 3:1 (Marklandsparken).
(2016/KS0401 214-2)

(Bil)

SP

4

Samrådsyttrande över detaljplan för Gånghester, Hulta 4:2. Ny
förskola i Gånghester.
(2016/KS0530 214-2)
(Bil)

SP

5

Samrådsyttrande över anläggning av gång- och cykelväg utmed väg
1762 i Sandhult.
(2017/KS0118 312-2)
(Bil)

SP

6

Yttrande över betydande miljöpåverkan. Vägplan för gång- och
cykelväg utmed väg 1762 i Sandhult.
(2017/KS0119 312-2)
(Bil)

Kc 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

Kc 2

BESLUTSFÖRSLAG

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Uppföljning 2016 och
plan för 2017
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2016 och plan för intern kontroll 2017 godkänns.

2017-01-17
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0123 007
Handläggare: Niclas Johansson, tfn 033-35 36 63
Datum/avdelningschef: 20170117/Svante Stomberg

Programområde: 1

Uppföljning Intern kontroll 2016
Kommunstyrelsen

1 Inledning
2 Personal
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Personal- och
lönekontroller

Kontroll att lönerapportering sker enligt
föreskrifter avseende såsom
övertid/mertidsersättning, användning av bil i
tjänsten samt utlägg i tjänsten Intern kontrollförfrågan skickas till Löneservice
Fyll i blankett som finns bifogad, finns också att hämta
på intranätet.

Analys
Intern kontroll-blankett har skickats till löneservice för slupmässigt utvalda kontroller av
lönerapportering. 3 av 4 kontroller var godkända utan anmärkning. På den 4:e fanns
stämplingsbollar kvar tillbaka i tiden som måste åtgärdas.

Kontrollera att rätt lön betalas ut till rätt person
vid rätt tidpunkt. Intern kontroll-förfrågan skickas till
Löneservice.

Analys
Intern kontroll-blankett har skickats till löneservice för slupmässigt utvalda kontroller av
lönerapportering. 3 av 4 kontroller var godkända utan anmärkning. På den 4:e fanns
stämplingsbollar kvar tillbaka i tiden som måste åtgärdas.

Åtgärd
Att stämplingsbollar ligger kvar kommuniceras vidare till avdelningschef som får åtgärda
dessa. Vi kommenterar även att detta är något som måste åtgärdas löpande under året.

Åtgärd
Att stämplingsbollar ligger kvar kommuniceras vidare till avdelningschef som får åtgärda
dessa. Vi kommenterar även att detta är något som måste åtgärdas löpande under året.

3 Ekonomi
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Leverantörsfakturor

Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör
verksamheten,YY-kod korrekt finns på fakturan, Fskatt, organisationsnummer, genomgång av
attestförteckningar, ej egen attest.
Stickprovsstorlek 1-2%

Analys
Ett stickprov för maj månad 2016 har genomförts och nästan alla fakturor var helt korrekta
utifrån de uppgifter som kontrollerades. Någon enstaka faktura saknade YY-kod helt och på
någon annan stod ett namn istället för YY-kod.
Åtgärd
Fortsatt noggrannhet krävs när uppgifter så som YY-kod och referens lämnas till leverantörer
samt att kontroll görs att de innehar F-skattsedel

Representation-utbildning

Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt
att program bifogas, för kostnader avseende
representation, utbildningar m.m. Att kostnader
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Analys
Ett stickprov har gjorts på konto 61xx, 471x och 4772 och flertalet fakturor saknar antingen
syfte eller deltagarlista eller både ock. Detta är uppgifter som måste finnas, antingen på
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Verksamhet / Process

Upphandling

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

för representation följer skattelagstiftning samt
Borås Stads riktlinjer Stickprov av konto 471x ,
4772, (614x, 616x)

fakturan eller på ett bifogat underlag.

Att Borås Stads direktupphandlingsregler
efterlevs Stickprov på leverantörers sammanlagda
belopp över gällande direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser

Analys
Av de leverantörer vars sammanlagda belopp överstiger direktupphandlingens prisbasbelopp
har vi gjort stickprov för att kolla så att vi har upphandlade avtal.

Åtgärd
Information kring detta kommer skickas ut till alla avdelningschefer så de kan sprida
informationen vidare till sina fakturamottagare. Det här är ett område där bättring behöver ske.

Åtgärd
För de leverantörer som valts ut i stickprovet har vi upphandlade avtal. Även fortsättningvis
behöver vi vara nogranna med att ha följa de avtal vi har och upphandla nya avtal vid belopp
över direktupphandlingens prisbasbelopp.
Att inköp följer ramavtal Stickprov av vissa konton
enligt upplagd Agresso Exceleratorfrågor

Analys
För att vi ska se det som är köpt på avtal i de analyserade rapporterna så är vi beroende av att
rätt konteringar använts i Agresso. Nedan följer ändå en analys, som gjorts med hjälp av
Koncerninköp, av det utfall vi får i de fördefinierade rapporterna.
Utifrån tabell Inköp per ansvar 2 pos (analys av alla förvaltningar) så har vi kollat mest på
de områden där vi vet att det finns stora avtal och där vi borde ha hög avtalstrohet. Livsmedel
94% är en bra siffra men vissa förvaltningar borde haft mer. Städ och hygien 67,8% resp.
21,6% är lågt då vi har ett avtal i Agressos e-handel. Arbetskläder 24,2% resp. 83,7% är bra
med vetskapen om att det saknas vissa produktgrupper, som dock kommer med i det nya
avtalet som är under arbete. Kontorsmaterial 62,2% är ingen bra siffra. Flera förvaltningar
handlar för mycket utanför avtal med tanke på att detta är varor i Agresso och därför borde
siffran varit högre. Resor 49,8% är relativt låg med tanke på avtal som finns, men man ska ha i
åtanke att vi inte har något avtal på logi. Telefoni, framförallt mobiltelefon, bör vara höga %
men vi ser att det inte riktigt är så vilket kan vara en miss i kopplingen gällande Leasing
mobiltelefoni vilket ska undersökas.
Tabell Inköp per levernatör gällande förvaltning 03 (Stadsledningskansliet)
Det ser överlag bra ut men det som bör arbetas med samt kontrolleras är Livsmedel. Mycket
är köpt utan avtal men vi antar att mycket avser representation och det borde då varit konterat
på de kontona istället. En annan sak att påpeka är att engångsartiklar ska handlas i e-handeln
från Papyrus inte Staples.
Tabell Inköp per leverantör kontogrupp förvaltning 03 (Stadsledningskansliet)
Det varierar en del mellan köpt på avtal och inte mellan kontogrupperna. I åtanke ska man ha
att för vissa kontogrupper har vi inte några avtal men för andra borde vi ha sett en högre
procentuell del av inköpen ligga under Avtalsleverantör.
Åtgärd

Kommunstyrelsen, Uppföljning Intern kontroll 2016
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats
Det ser överlag bra ut. Vi behöver dock fortsatt vara noga med att kontrollera med vilken
leverantör vi har avtal med innan inköp och även vara noggranna när vi konterar våra fakturor
så att en korrekt analys kan utföras på respektive kontogrupp.

4 Egen verksamhet
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Verksamhetskontroller

Att verksamheterna inte tappar effektivitet under
2016 inför omorganisationen Kontrollera uppföljning
från verksamheterna kontinuerligt genom 10-dagars
uppföljning och månatliga tuppsamtal.

Analys: Under hösten har 10-dagars rapporterats av förvaltningarna och Tupp-samtal har
hållts kontinuerligt. Prognoserna för 2016 pekar på att budgetavvikelserna i nämnderna inte
påverkats negativt av omorganisationsarbetet.
Åtgärd: Fortsatt kontroll under 2017 tills årsredovisningarna är klara.
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Intern kontrollplan 2017
Kommunstyrelsen

1 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process
Delegation

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att
delegationsordning
en ej följs

Risk att fel person fattar myndighetsbeslut
gällande ärenden där denne ej har behörig
delegation.

Att delegationsordningen efterlevs

Under året revidera
delegationsordningen samt
stickprov av 20 ärenden

Varje år

Risk att
attestreglerna inte
är ändamålsenliga

Attestreglerna behöver ses över och beslutas
årligen för att säkerställa ändamålsenlighet

Årligt beslut fattas i KS gällande attestregler

Under 2017 arbeta fram ett
attestreglemente som ska
beslutas om före 1:a juli.
Därefter ska en årlig
genomgång ske av
reglementet med beslut i
KS i januari.

Varje år

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för att
felaktiga löner
betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga
belopp går ut till personal eller att staden
bryter mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller
andra avtal/lagar inom det personalrättsliga
området.

Kontroll att lönerapportering sker enligt
föreskrifter avseende såsom
övertid/mertidsersättning, användning av bil i
tjänsten samt utlägg i tjänsten

Intern kontroll-förfrågan
skickas till Löneservice
Fyll i blankett som finns
bifogad, finns också att
hämta på intranätet.

Varje år

Kontrollera att rätt lön betalas ut till rätt person
vid rätt tidpunkt.

Intern kontroll-förfrågan
skickas till Löneservice.

Varje år

Risk att markavdelningen inte kan utföra sitt
uppdrag/arbetsuppgifter fullt ut

Personalrekrytering

Under året arbeta aktivt
med rekryteringsfrågan
med hjälp av:
- Studentmedarbetaravtalet
- Timanställda
- Praktikplatser

Varje
tertial

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Risk för felaktiga
utbetalningar till

Risken är att Borås Stad betalar felaktiga
belopp till tvivelaktiga leverantörer samt risk för

Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör
verksamheten,YY-kod korrekt finns på

Stickprovsstorlek 1-2%

Varje år

2 Personal
Verksamhet /
Process
Personal- och
lönekontroller

Personalrekryterin
g

Kontroll
frekvens

3 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Leverantörsfakt

Kommunstyrelsen, Intern kontrollplan 2017
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Verksamhet /
Process

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

uror

oegentliga
leverantörer

förskingring när inte attestreglementet följs.

fakturan, F-skatt, organisationsnummer,
genomgång av attestförteckningar, ej egen
attest.

Representation
-utbildning

Risk att riktlinjer ej
följs

Risken är att representationsreglerna för Borås
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie
verksamhet.

Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt
att program bifogas, för kostnader avseende
representation, utbildningar m.m. Att kostnader
för representation följer skattelagstiftning samt
Borås Stads riktlinjer

Stickprov av konto 471x ,
4772, (614x, 616x)

Varje år

Upphandling

Risk att Lagen om
offentlig
upphandling (LOU)
inte följs

Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot
Borås Stads upphandlingsregler och policy.

Att Borås Stads direktupphandlingsregler
efterlevs

Stickprov på leverantörers
sammanlagda belopp över
gällande
direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser

Varje år

Risk att ramavtal
inte följs

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att
leverantör som ej är upphandlad korrekt
används för inköp i verksamheten. Borås Stad
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt.

Att inköp följer ramavtal

Stickprov av vissa konton
enligt upplagd Agresso
Exceleratorfrågor

Varje år

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för att
verksamheten inte
sköts på ett
ändamålsenligt
sätt.

Risk att Kommunstyrelsen inte utför
tillfredställande uppsikt över nämnder och
bolag

Uppföljning

Kontrollera uppföljning från
verksamheterna
kontinuerligt genom 10dagars uppföljning,
tuppsamtal, pluppsamtal
samt budgetuppföljningar

Varje
tertial

Måluppfyllelse

Risk att mål och uppdrag avseende ekonomi
och verksamhet från KF inte uppfylls.

Uppföljning

Tertialvis uppföljning och
redovisning

Varje
tertial

Risk för att
verksamheten inte
sköts på ett
ändamålsenligt
sätt

Risk för tappad effektivitet i verksamheten i
uppstart av omorganisationen 2017

Att verksamheterna inte tappar effektivitet
under 2017 på grund av omorganisationen

Kontrollera uppföljning från
verksamheterna
kontinuerligt genom 10dagars uppföljning och
tuppsamtal, vid behov
månatligen.

Varje
månad

4 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
Verksamhetsko
ntroller

Kommunstyrelsen, Intern kontrollplan 2017

Kontroll
frekvens
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Riskanalys 2017
Kommunstyrelsen

1 Inledning
2 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process
Delegation

Inventarier

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

Risk att
delegationsordningen ej följs

Risk att fel person fattar
myndighetsbeslut gällande
ärenden där denne ej har behörig
delegation.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Under 2017 säkerställa att
delegationsordningen är
uppdaterad. Speciellt med tanke
på att nya verksamheter
tillkommer på förvaltningen

Risk att attestreglerna inte är
ändamålsenliga

Attestreglerna behöver ses över
och beslutas årligen för att
säkerställa ändamålsenlighet

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Under 2017 säkerställa att
attestreglementet är uppdaterat
genom beslut i KS

Risk för att brand och stöld
uppstår.

Risk för att
förmögenhetsskyddande
kontroller ej genomförs enligt
Borås Stads riktlinjer.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Riskbed
ömning

Till plan

3 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga löner
betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas
till personer som ej är anställda av
Borås Stad, felaktiga belopp går
ut till personal eller att staden
bryter mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen) eller
andra avtal/lagar inom det
personalrättsliga området.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Personalrekrytering

Risk att markavdelningen inte kan
utföra sitt uppdrag/arbetsuppgifter
fullt ut

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja
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4 Ekonomi
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Leverantörsfaktur
or

Risk för felaktiga
utbetalningar till oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad betalar
felaktiga belopp till tvivelaktiga
leverantörer samt risk för
förskingring när inte
attestreglementet följs.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Representationutbildning

Risk att riktlinjer ej följs

Risken är att
representationsreglerna för Borås
Stad och Skatteverkets regler ej
följs, samt att
representation/utbildning ej är
godkänd. Representation medges
endast inom eller i direkt
anslutning till Borås Stads
ordinarie verksamhet.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Upphandling

Risk att Lagen om offentlig
upphandling (LOU) inte följs

Risk att Borås Stad bryter mot
LOU och mot Borås Stads
upphandlingsregler och policy.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risk att ramavtal inte följs

Risk att ramavtal tillämpas
felaktigt och att leverantör som ej
är upphandlad korrekt används
för inköp i verksamheten. Borås
Stad kan riskera att stämmas för
avtalsbrott om ramavtalets delar
ej uppfylls korrekt.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risk för felaktig hantering av
kontanta medel

Kontanta medel som inte
redovisas i sin helhet och ej
synliggörs i stadens
redovisningssystem innebär en
risk för oegentligheter. God
ordning och säkra rutiner skall
upprätthållas för att minimera
risken.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Kontanthantering
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5 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
Verksamhetskontr
oller

Riskbed
ömning

Till plan

2.Mindre
sannolik

8

Ja

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Som exemempel att
styrdokumenten är uppdaterade
och giltiga

Risk att mål och uppdrag
avseende ekonomi och
verksamhet från KF inte uppfylls.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Mäts och rapporteras i samband
med budget, uppföljningar och
årsredovisning

Felaktig användning av
beslutade medel för lokal
utveckling.

Risk att medlen inte används till
avsatt ändamål.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Risk för att verksamheten
inte sköts på ett
ändamålsenligt sätt

Risk för tappad effektivitet i
verksamheten i uppstart av
omorganisationen 2017

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Risk för att verksamheten
inte sköts på ett
ändamålsenligt sätt.

Risk att Kommunstyrelsen inte
utför tillfredställande uppsikt över
nämnder och bolag

4.Allvarlig

Risk för att verksamheten
inte sköts på ett
ändamålsenligt sätt.

Risk att aktiviteter och åtgärder
inte stödjer verksamhetens mål
och/eller styr verksamheten åt fel
håll.

Måluppfyllelse

Kommentar

6 Riskmatris
4

8
6

9

11

12

16

Direkt åtgärd krävs (13-16)
Åtgärd krävs (9-12)

15

Håll under uppsikt (4-8)

4

Risken accepteras (1-3)

3

6
10

12

3

9
1

2

3

4

7

8

12
4
3

13
2
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Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)

Sannolik (det är mycket
troligt att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig
risk för att fel ska uppstå)
Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
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2
5

4

6

8

2

3

4

1

14

Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

2

Konsekvens

1

1

1

2

3

4

Sannolikhet

8

Verksamhet /
Process

Risknu
mmer

Leverantörsfaktur
or

Åtgärd krävs (9-12)

7

Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 15

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

1

Risk för felaktiga utbetalningar till
oegentliga leverantörer

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Representationutbildning

2

Risk att riktlinjer ej följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Upphandling

3

Risk att Lagen om offentlig upphandling
(LOU) inte följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

4

Risk att ramavtal inte följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontanthantering

5

Risk för felaktig hantering av kontanta
medel

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Personal- och
lönekontroller

6

Risk för att felaktiga löner betalas ut.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

7

Personalrekrytering

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja
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Verksamhet /
Process

Risknu
mmer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

Delegation

8

Risk att delegationsordningen ej följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Under 2017 säkerställa att
delegationsordningen är
uppdaterad. Speciellt med tanke på
att nya verksamheter tillkommer på
förvaltningen

9

Risk att attestreglerna inte är
ändamålsenliga

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Under 2017 säkerställa att
attestreglementet är uppdaterat
genom beslut i KS

Inventarier

10

Risk för att brand och stöld uppstår.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Verksamhetskontr
oller

11

Risk för att verksamheten inte sköts på
ett ändamålsenligt sätt.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

12

Risk för att verksamheten inte sköts på
ett ändamålsenligt sätt.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Som exemempel att
styrdokumenten är uppdaterade och
giltiga

13

Måluppfyllelse

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Mäts och rapporteras i samband
med budget, uppföljningar och
årsredovisning

14

Felaktig användning av beslutade
medel för lokal utveckling.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

15

Risk för att verksamheten inte sköts på
ett ändamålsenligt sätt

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Organisation
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1 Inledning
Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga
nämnder och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan
inverka på kommunens utveckling och ekonomi, och särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och
uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete.
Kommunstyrelsen har ett i kommunallagen särskilt reglerat ansvar för att hålla övriga nämnder under
uppsikt, vilket även omfattar de kommunala bolagen samt eventuella kommunalförbund som
kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen ska även arbeta med intern kontroll. Uppsiktsplikten är av
yttersta betydelse för en god ledning och styrning av Borås Stad.
År 2017 kommer till viss del att präglas av Borås Stads nya organisation som träder i kraft 1 januari och
som innebär att Kommunstyrelsen tar över ansvaret för upphandlingsavdelningen, stadsarkivet,
säkerhetsfrågor, elev- och äldreombud samt strategiska och kommunövergripande frågor inom kost-,
lokalvård- och vaktmästeri.
Borås Stad behöver avsätta medel i budget för att upphandla, implementera och förvalta ett e-arkiv. För
att kommunen ska kunna ha en fungerande e-arkivlösning på plats till den 1 januari 2018 krävs att
arbetet med upphandling påbörjas omedelbart. Målet är att kunna avropa ett system i början av 2017.
Därav avsätts det i 2017 års budget 2,8 mnkr för avtalsskrivning, införandeprojekt, drift och underhåll,
varav 2,3 mnkr till investeringsbudgeten och 0,5 mnkr till driftsbudgeten.
Kommunstyrelsen har tagit beslut om att införa ett nytt ärendehanteringssystem då nuvarande LIS inte
lever upp till dagens krav på ett modernt system. I 2017 års budget har 1,2 mnkr tillförts för löpande
drift och förvaltning. Införandekostnaden på 2 mnkr behöver tillföras i investeringsbudgeten.
Dessutom är LIS ett komplicerat system vad gäller uppbyggnad, vilket gör att det är svårt att ta ut data
ur systemet. Detta gör att konsult måste anlitas för att plocka ut databaser ur LIS för att sedermera
flytta materialet dit det ska, estimerad kostnad för detta är 0,5 mnkr.
Borås Stad har blivit utsedd till ordförandestad i tre år för ACTE, en sammanslutning av europeiska
textilstäder inom EU. Borås kommer att leda och stärka den textila näringen i Europa och för detta
behöver 2 mnkr tillföras årligen under 2017-2019.
Budgetmedel behöver även tillskjutas för några av de tjänster som Stadskansliet utökas med; 760 tkr för
en arbetsrättsspecialist samt att medel för elevombud och äldreombud överförs från
grundskolenämnden respektive vård- och äldrenämnden.
Beslut om deltagande i verksamheten Business Region Borås, BRB, har tagits och budgetmedel har
avsatts för kostnaden som uppgår till 0,7 mnkr.
Till Samhällsplanering har avsatts medel till en förstärkning i form av en årsarbetare, till en kostnad av
0,5 mnkr, och utökade utredningsmedel på 0,2 mnkr för stora trafik- och infrastrukturutredningar.
Personal och Förhandling får också en utökad ram om 13,8 mnkr för införandet av en central
bemanningsenhetsfunktion. Dessa medel överförs från andra nämnder som tidigare haft medel för
bemanningsenheten.

2 Omvärldsanalys
Framtiden ställer krav på kommunen att möta boråsarnas önskan om hög kvalitet på service, ökad
valfrihet, inflytande och delaktighet. Borås Stads förmåga att möta kraven beror på vårt systematiska
arbete med ständiga förbättringar samt vår skicklighet att rekrytera medarbetare med rätt kompetens,
Kommunstyrelsen, Budget 2017:2
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och sedan behålla och utveckla dem. Med ökad konkurrens på arbetsmarknaden måste vi stärka vårt
arbetsgivarmärke och marknadsföra både möjligheterna till personlig utveckling och vår positiva
arbetsmiljö.
Att Borås Stad är bra på att kommunicera är en demokratifråga. Kommunens invånare har rätt att
känna till vilka rättigheter de har, vad kommunen gör och hur de själva kan vara med och påverka i den
demokratiska processen. Utmaningen att nå fram blir större för varje dag, vilket till stor del beror på
digitaliseringen. Bra kommunikation måste därför präglas av anpassade budskap, lyhördhet och
flexibilitet.
Det blir också allt viktigare att ta reda på invånarnas uppfattning om kvaliteten på de tjänster som
erbjuds. Olika former av brukar- och medborgarundersökningar är medel för att göra detta och en
viktig del i att utveckla och förbättra verksamheterna. Även i utredningsarbeten om framtidens
kollektivtrafik samt lokal utveckling av stadsdelar, tätorter och landsbygd är boråsarnas åsikter viktiga
att få med, vilka bland annat insamlas genom medborgardialoger.
Borås når varje år nya rekord i antalet boende, arbetstillfällen, studenter och besökare. Denna positiva
utveckling förstärks av samverkan i samhällsbyggnaden. I det arbetet ansvarar Kommunstyrelsen för
strategiska och långsiktiga beslut. Översiktsplaner och strategiska utredningar prioriteras för att möta
planbehovet i en växande kommun och för att möjliggöra exploatering av nya områden för bostäder
och verksamheter. Under 2017 intensifieras arbetet att tillsammans med Trafikverket fastställa
Götalandsbanans korridor och station i kommunen. Resultatet är avgörande för stadens fortsatta
utveckling.
Industriinvesteringar och företagsetableringar är en viktig del av tillväxtarbetet och efterfrågan på
industrimark för nya etableringar är fortsatt stor. Samtidigt är arbetet med att stärka befintliga företag
ständigt pågående, främst genom utbildningar och olika nätverk.
Arbetet fortsätter med att bygga Borås varumärke som kreativ mode- och textilstad, där Textile Fashion
Center utgör en viktig mötesplats. Borås har även tilldelats presidentskapet för det europeiska
textilnätverket ACTE de kommande åren. Handeln är också ett av stadens viktiga styrkeområden och
tillsammans med Högskolan i Borås och näringslivet arbetas det för att stärka Borås varumärke som
handels- och e-handelsstad, där fokus ligger på att Borås ska bli Sveriges centrum för digital handel.

2.1 Förändring i budget 2017:2 jämfört med budget 2017:1

3 Indikatorer och uppdrag
3.1 Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och
stärker självkänslan.
Kommunfullmäktiges
indikatorer
Antal genomförda
medborgardialoger.
Antal gästnätter i Borås.
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Utfall
2015

Målvärde
2016

Utfall T2
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

1

2

1

2

2

2

201 960

200 000

199 611

210 000

212 000

220 000
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Antal genomförda medborgardialoger.

Så når nämnden målet för indikatorn
Medborgardialog fördjupar demokratin genom medborgarnas synpunkter på aktuella frågor.
Medborgardialogen är en möjlighet till inflytande även mellan valen. Medborgardialog är en bra metod
när Kommunstyrelsen behöver mer kunskap om medborgarnas värderingar, prioriteringar och åsikter i
en viss fråga.

Antal gästnätter i Borås.

Så når nämnden målet för indikatorn
Vi mäter besöksnäringen I turistekonomiska effekter, där komersiella övernattningar är en stor del av
den effekten. Bolaget och Nationen målsatte man år 2010 att fördubbla de turisteknomiska effekterna
fram till år 2020. Det skulle innebära en ökning på 8% år. För Borås del är attraktivare reseanledningar
enda sättet att nå målet. Ex ett utvecklat besöksområde inom Borås Eventområde, Textile Fashion
Center och framförallt ett ombyggt Kongresshus. Även evenemang är reseanledningar.

3.2 Företagandet växer genom samverkan
Målbild
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi,
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.
Kommunfullmäktiges
indikatorer
Tillgång till mark för
företagande, m2.
Borås Stads näringslivsklimat
- ranking enligt Svenskt
näringsliv.

Utfall
2015

Målvärde
2016

Utfall T2
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

400 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

47

35

35

35

35

63

66

66

75

Företagsklimat enl. öppna
jämförelser (Insikt) - Totalt,
Nöjd Kund Index

Tillgång till mark för företagande, m2.

Så når nämnden målet för indikatorn
Kommunstyrelsen tillser att det årligen finns god tillgång på mark för företagsetablering.

Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt Svenskt näringsliv.

Så når nämnden målet för indikatorn
- Utbildning internt om bemötande i projektet " insikt"
- framtagning av ny industrimark
- "En dörr in" - arbete
- Genomförande av Business Region Borås

Kommunstyrelsen, Budget 2017:2

5(32)

Företagsklimat enl. öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, Nöjd Kund Index

Så når nämnden målet för indikatorn
Hur når nämnden målvärdet?

3.2.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

En samordningsfunktion för landsbygdsinriktad
näringslivsutveckling ska finnas under
Kommunstyrelsen.

Näringslivsavdelningen tar ansvaret för
samordningsfunktionen. Det finns sedan tidigare en
skrivning i näringslivsstrategin om detta men ska
även samordnas med initiativ från bland annat
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samt
Miljöförvaltningen.

Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad
bygger upp kompetens kring hur staden kan stödja
och underlätta för företag som vill öka sitt
hållbarhetsarbete.

Under 2017 börja utreda hur kompetensen för att
staden ska kunna stödja och underlätta för företag
som vill öka sitt hållbarhetsarbete ska tillföras samt
tillgodoses.

Indikatorn ”Antal personer med
arbetsmarknadsanställningar” förnyas till budget
2018. Kommunstyrelsen svarar för att ta fram en
justerad indikator

Justering av indikator kommer att ske i samband
med arbetet budget 2018

Kommunstyrelsen uppdras ta fram en
etableringspolicy.

Näringslivsavdelningen tar ansvaret för att utarbeta
en etableringspolicy men vidare diskussioner krävs
med politiken. Sedan tidigare finns skrivningar i
näringslivsstrategin och beslut om tomtpriser m.m.
från Kommunfullmäktige. Etableringspolicyn ska när
den är utarbetad ytterligare klargöra och förenkla
för nya etableringar.

3.3 Livskraftig stadskärna
Målbild
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av
boende, handel och upplevelser.
Kommunfullmäktiges
indikatorer
Antal nya bostäder i
detaljplan i stadskärnan.
Förtätning av stadskärnan,
antal nyinflyttade till centrum.

Utfall
2015

Målvärde
2016

Utfall T2
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

0

100

40

100

100

100

85

200

147

200

200

200

500

302

500

600

800

46

162

160

Antal nyproducerade
bostäder i Borås tätort
Antal nyproducerade
lägenheter av allmännyttan
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Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.

Så når nämnden målet för indikatorn
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden planuppdrag att ta fram detaljplaner för att uppfylla
målet samt entusiasmera och tillsammans med fastighetsägarna utveckla stadskärnan.

Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum.

Så når nämnden målet för indikatorn
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden planuppdrag att ta fram detaljplaner för att uppfylla
målet samt entusiasmera och tillsammans med fastighetsägarna utveckla stadskärnan.

Antal nyproducerade bostäder i Borås tätort

Så når nämnden målet för indikatorn
Hur når nämnden målvärdet?

Antal nyproducerade lägenheter av allmännyttan

Så når nämnden målet för indikatorn
Hur når nämnden målvärdet?

3.3.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Kommunstyrelsen uppdras att under 2017 tillämpa
dubbel markanvisning i minst ett fall.

• Områden lämpliga för dubbel markanvisning håller
på att studeras och för flera detaljplaneområden
pågår utredning av exploateringsförutsättningar, ex
gatu- och infrastrukturprojektering. För respektive
område för den dubbla markanvisningen gäller att
studera de geografiska läget, planförutsättningar,
attraktivitet samt övriga fysiska och ekonomiska
förutsättningar för att åstakomma ett genomförbart
bostadsprojekt.

Kommunstyrelsen ska proaktivt anvisa mark för
bostäder och verksamheter.

• Målet är att kunna erbjuda bostadsmarknadens
och olika verksamheters aktörer områden för olika
typer av bostads/verksamhetsprojekt, ex stora,
mindre, i olika geografiska lägen, olika
bebyggelseförutsättningar och med olika prisnivåer.
• Genom att strukturerat arbeta med detaljplaner på
kommunal mark kan områden tas fram för att
sedan, i lämpligt tidsläge i detaljplaneprocessen,
markanvisa till aktör, antigen genom
markanvisningstävling eller genom dirketanvisning.
• Målet är också att presentera en idébank över
olika områden lämpliga för ev. bostadsbyggnation
och verksamhetsetableringar.
• Under året ska också Riktlinjer för
markanvisningar antas, vilket förbättrar
transparensen och förutsättningarn för en bra
markanvisningsprocess.
• På boras.se kommer aktuell information och fakta

Kommunstyrelsen, Budget 2017:2
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Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget
att finnas om markanvisningsprocesser, tävlingar
mm vilket underlättar för marknadens parter och
kommunen är därmed mer proaktiv i i tidiga skeden.

Indikatorn ”Andel av ansökningarna om bygglov
med fullständiga handlingar som fått beslut senast
8 veckor efter ansökan, % ” förnyas till budget
2018. Kommunstyrelsen svarar för att ta fram en
justerad indikator

Justering av indikator kommer att ske i samband
med arbetet budget 2018

Kommunstyrelsen uppdras under 2017 presentera
ett förslag på hur fler bostäder kan byggas längs
kollektivtrafiktäta stråk utanför centralorten Borås.

Förslag till ny översiktsplan för Borås Stad kommer
ut på samråd under våren 2017. En av de bärande
strategierna i förslaget är att priortera
bebyggelseutveckling utmed de fyra stråken mellan
Borås och serviceorterna Dalsjöfors, Fristad,
Sandared och Viskafors. I dessa stråk är
kollektivtrafiken som starkast vilket motiverar en
förtätning med bostäder, huvudsakligen inom
tätorterna som ligger i stråken. Förslaget är på
samråd fram till 30 april, varefter det revideras
utifrån inkomna synpunkter.

3.4 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
Kommunfullmäktiges
indikatorer

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

61

70

75

92

Antal nyproducerade
bostäder utanför Borås tätort

100

100

100

100

Antal nya bostäder i
detaljplan utanför
stadskärnan.

500

500

500

500

15

100

100

Andel hushåll och företag
som har tillgång till bredband
om minst 100Mbit/s, %.

Utfall
2015

Målvärde
2016

59,4

Antal nyproducerade
lägenheter av kransorternas
kommunala bostadsföretag

Utfall T2
2016

189

Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s, %.

Så når nämnden målet för indikatorn
För landsbygden nås målet genom att målmedvetet och långsiktigt stödja Borås Fiberföreningar. Detta
görs genom att ett stamnätsstöd på 6 mnkr beviljats till bredbandsbristområden, att kommunal borgen
ges för fiberföreningar och genom att Borås Stad står för inmätning av fiberföreningarnas nät samt ger
dem fri tillgång till digitalt kartmaterial. Vidare stimuleras samverkan mellan fiberföreningarna i Borås
med kringliggande kommuner.
För tätort består satsningen av att Borås Stad godkänt Borås Elnät AB:s affärsplan, att fibrera
kommunens 21 tätorter.
Kommunstyrelsen, Budget 2017:2
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Målet med åtgärderna för landsbygd och tätort är att nå det nationella bredbandsmålet att "År 2020 bör
90% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s".

Antal nyproducerade bostäder utanför Borås tätort

Så når nämnden målet för indikatorn
Hur når nämnden målvärdet?

Antal nya bostäder i detaljplan utanför stadskärnan.

Så når nämnden målet för indikatorn
Hur når nämnden målvärdet?

Antal nyproducerade lägenheter av kransorternas kommunala bostadsföretag

Så når nämnden målet för indikatorn
Hur når nämnden målet?

3.5 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Målbild
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar
belastningen på miljön.
Kommunfullmäktiges
indikatorer
Kollektivtrafiken ska bli mer
attraktiv och
kollektivtrafikresandet ska
öka varje år, ökning/år i %.

Utfall
2015

Målvärde
2016

Utfall T2
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

0,2

4

1,8

4

4

4

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje år,
ökning/år i %.

Så når nämnden målet för indikatorn
Kommunen vidtar åtgärder för hållbara transporter och uppmuntrar till ett hållbart resande genom
mobility management. Mobility Management (MM) är ett koncept för att främja hållbara transporter
och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

3.5.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
möjligheterna att använda befintliga järnvägar
och/eller nybyggda spår för pendeltågs-

Västra Götalandsregionen utreder i nuläget frågan
inom ramen för Västtågsutredningen. Denna
beräknas vara klar under 2017. Kommunstyrelsen
har tidigare gett uppdrag att utreda duospårvagnar

Kommunstyrelsen, Budget 2017:2
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Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

/spårvagnstrafik.

och/eller spårvagn i Borås. Frågan om
duospårvagnar på befintliga banor är avhängig
Götalandsbanans utbyggnad/sträckning och måste
invänta vidare utredningar. Vad gäller spårvagn i
Borås utreds BRT (Bus Rapid Transit) som ett
första steg.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en
cykelstrategi.

Inledningsvis bör den nyligen antagna cykelplanen
gås igenom ihop med Tekniska förvaltningen för att
fördela vad som ska tillhöra den framtida
Cykelstrategin och hur Cykelplanen ska renodlas till
en tydlig handlingsplan i enlighet med
Kommunfullmäktiges beslut.
Nuvarande strategiska delar i Cykelplanen ska
vidareutvecklas samt stärkas utifrån pågående
arbete med Borås Stads arbete med ny
översiktsplan. Kommunfullmäktige har gett anslag
för att anställa en Trafikplanerare lokaliserad på
Strategisk samhällsplanering. Framtagandet av en
Cykelstrategi kommer att intensifieras när denna
tjänst är tillsatt.

Kommunstyrelsen uppdras inleda samtal med
Västtrafik för att en eller flera linjer i Borås
stadstrafik ska trafikeras med elbussar.

Västtrafik har i samråd med Borås Stad sökt statligt
stöd (Klimatklivet) för att införa elbussar på linje 2,
som första elbusslinje utanför Göteborg. Avsikten
hos Västtrafik och Borås Stad är att på sikt sedan
utöka antalet linjer med eldrivna bussar som avgivet
i Utvecklingsplan för Stadstrafiken. En viktig aspekt
i detta arbete för Borås har varit att de bussar som
införs ska gå helt och hållet på el eller är
el/gashybrider. En del frågor återstår att reda ut
innan införandet, exempelvis ansvar för utbyggnad
och drift av den laddinfrastruktur som krävs.

Kommunstyrelsen uppdras utreda kostnaderna för
tillköp hos Västtrafik så att närtrafiken kan gälla
även i de mindre tätorterna som vi har i Borås.

Frågan om tillköp av denna typ av trafik kan
tillämpas ska ställas till Västtrafik och konsekvenser
av ett sådant tillköp ska redovisas tillsammans med
kostnader och samhällskonsekvenser före beslut.

3.6 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får
en hälsosam och god miljö.

3.6.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Kommunstyrelsen ska ta fram en definition av
närproducerade livsmedel, att ligga till grund för
uppföljning av ambitionen att år för år öka den
närproducerade andelen.

Under 2017 börja utreda möjligheterna till att ta
fram en gemensam definition av närproducerade
livsmedel

När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och
köper mat ska Svanen-, Krav- och
Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel

Detta mål måste sättas på central nivå för att
omfatta alla verksamheter och måste hanteras av
verksamheterna vid var given tillfälle! 20- 30% av

Kommunstyrelsen, Budget 2017:2
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Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel
ekologiskt/närproducerat tillämpas.

köpet bör vara en rimlig nivå till att börja med för att
senare utöka denna målsättning.

3.7 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall
2015

Målvärde
2016

Utfall T2
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

Andel sjukfrånvaro av
ordinarie arbetstid, %.

4,8

3,5

5

4

3,3

3

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

0,4

0

0

0

0

0

Hälsa – friska medarbetare
under ett år i % av andel
anställda.

45,7

48

43,7

45

50

55

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så når nämnden målet för indikatorn
På en sådan liten förvaltning som Stadskansliet utgör, påverkar enskilda sjukfall statistiken i hög
utsträckning. Det är inte aktuellt att revidera andelen sjukfrånvaro i det längre perspektivet. I enlighet
med vad som beskrivs i Stadskansliets plan för lika rättigheter och möjligheter är tidiga insatser och
åtgärder avgörande för snabb återgång vid sjukfrånvaro. Det är också viktigt att tidigt fånga upp
signaler på ohälsa.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så når nämnden målet för indikatorn
Det finns ingen anledning för Stadskansliet att använda timanställd personal, varför de framtida målen
torde vara rimliga att uppnå.

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.

Så når nämnden målet för indikatorn
Förvaltningen arbetar systematiskt med hälsofrämjande arbetsmiljöarbete, varför det inte är osannolikt
att andelen friska medarbetare ökar ytterligare i det längre perspektivet. Förvaltningen fortsätter
fokusera på förvaltningens prioriterade områden som togs fram i samband med
medarbetarenkätsundersökningen. De prioriterade områdena har tagits fram med hänsyn tagen till de
friskfaktorer som bidrar till en högre frekvens av långtidsfriska medarbetare.

3.7.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Kommunstyrelsen ska, inom ramen för
Kommunfullmäktiges tidigare beslut om Plan för
personal- och kompetensförsörjning, utreda
förutsättningarna för kompetensutveckling bland

Arbetet med kommunens samlade Plan för
personal- och kompetensförsörjning pågår. Som en
del i det arbetet ska facknämnds/förvaltnings
specifika planer tas fram. I det arbetet kan
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Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

chefer, däribland enhetscheferna i äldreomsorgen.

förutsättningarna för kompetensutveckling bland
chefer däribland enhetschefer inom äldreomosrgen
också utredas.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
kostnader och former för inspiration och fortbildning
för stadens måltidspersonal, till exempel i form av
ett utbildningskök.

En utredning kommer att påbörjas under våren
2017

CKS ska föra en dialog med polisen om att inrätta
lokala och/eller mobila polisstationer.

I den operativa och strategiska samverkan som
kontinuerligt sker mellan CKS och
Polismyndigheten/lokalpolisområde Borås skall
frågan om att inrätta lokala och/eller mobila
polisstationer aktualiseras och hållas aktuell genom
att påvisa behovet av polisiär närvaro, speciellt i de
utsatta områdena Hässleholmen/Hulta samt Norrby.

Möjligheten att sköta omlastningen vid den blivande
distributionscentralen med personal som annars
står långt från arbetsmarkanden ska utredas.

Första förutsättningen är att ett beslut tas och
utformningen av införandet bestäms på politisk nivå
under 2017. Därefter bör denna utredning företas.
Men det finns inga hinder för att nyttja personal som
står långt från arbetsmarknaden dock till vilken nivå
är beroende av utformingen av införande beslutet.

Kommunstyrelsen ska arbeta vidare med åtgärder
för att hjälpa stadens anställda att minska CO2belastningen vid resor till och från arbetet och får i
uppdrag att utreda hur distansarbete kan användas
för nämnda ändamål.

Det har tecknats ett nytt lokalt kollektivavtal
avseende distansarbete. Inom kort bedöms avtalet
vara underskrivet av samtliga fackliga
organisationer.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att starta Borås
Stads gemensamma bemanningsenhet från den 1/1
2017. Arbetet sker i nära samverkan med berörda
nämnder. Verksamheten ska utvärderas hösten
2017, och denna utvärdering ska innefatta en
prövning av var den operativa verksamheten och
dess finansiering ska flyttas fr o m 2018-01-01.
Kommunstyrelsen kommer därefter, huvudsakligen,
ha en strategisk funktion.

Bemanningsenheten har startat upp verrksamheten
enligt plan.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över
upphandlingsverksamhetens prissättning till
nämnder och förvaltningar i syfte att ömsesidigt dra
nytta av de vinster som kan uppstå vid
upphandlingar.

Under 2017 kommer koncerninköp arbeta igenom
sina modeller för provisionsbaserade avtal samttt
utveckla uppföljning av ingångna avtal i syfte att ta
vara på de vinster som kan uppstå vid nya
upphandlingar och korrekt använda avtal.

Upphandlingsavdelningen ska förstärkas med en
hållbarhetsstrateg.

Rekrytering av hållbarhetsstrateg kommer att
företas under 2017 under förutsättning att medel
finns tilldelade.

Kommunstyrelsen, Budget 2017:2
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4 Nämndens verksamhet
4.1 Stadskansliet
4.2 Ekonomiskt sammandrag
Budget
2016

Prognos
2016

Budget
2017:1

Budget
2017:2

Förändring

52 839

53 399

65 964

77 295

11 331

-128 939

-146 051

-165 044

-189 145

-24 101

Nettokostnader

-76 100

-92 652

-99 080

-111 850

-12 770

Kommunbidrag

76 100

77 630

89 250

111 850

22 600

0

-15 022

-9 830

0

9 830

3 543

3 543

-8 500

-8 500

4 500

4 500

0

Tkr
Intäkter
Kostnader
Buffert

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

4.3 Nämndens uppgift
Stadskansliet ska utarbeta gemensamma regler, normer och planer samt följa upp, utvärdera och
utveckla nämndernas verksamheter. Det ingår också att bland annat arbeta med kvalitetsfrågor,
informera om ny lagstiftning och huvudmannaskapsgränser. Kommunstyrelsen har även rollen som
”koncernledning” med ansvar för de kommunala bolagens verksamhet.
Ambitionen är att arbetet ska koncentreras och renodlas till större strategiska ledningsfrågor och
samtidigt överlåta åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom
fastställda riktlinjer och ramar. Ledningen ska inriktas mot målstyrning i kombination med utvärdering
och analys av nämndernas resultat.
Stadskansliets enheter speglar också dess uppdrag: allmän kommunadministration, ekonomistyrning,
personal/förhandling, samhällsplanering, mark- och exploateringsverksamhet, näringslivsfrågor,
kvalitet/utveckling, kommunikation/marknadsföring, upphandling samt centrum för kunskap och
säkerhet som arbetar för att förebygga oegentligheter och korruption.

4.4 Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för 2017 blir 111,85 mnkr. Utöver den årliga uppräkningen ingår det i den summan
förflyttning av rammedel för de verksamheter som övergår till Stadskansliet i och med Borås Stads nya
organisation. Omflyttningar sker genom att Kommunstyrelsen under 2017 tillförs gemensam
bemanningsenhet med 13,8 mnkr, säkerhetssamordnare med 2,1 mnkr, äldre- och elevombud med
vardera 0,6 mnkr samt städkonsulent med 0,6 mnkr. Dessutom flyttas tolerans- och
värdegrundsprojektet, liknande det som tidigare fanns under namnet ”Bra kompis”, till
Grundskolenämnden med 0,5 mnkr.
Flera av de uppdrag som ges verksamheten ligger i budgetskedet helt eller delvis finansierade genom
centralt avsatta medel. Dessa fördelas under året ut till de verksamheter de berör, ett exempel på
Kommunstyrelsen, Budget 2017:2
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projekt är "Stöd till Lokal utveckling" där det är avsatt 2 mnkr.
Verksamheten Stadskansliet har beviljats ett ökat kommunbidrag på 6,66 mnkr, varav 2 mnkr
kan finansieras genom minskade kapitalkostnader, fördelat enligt följande:
1 000 tkr har tillförts för löpande drift och förvaltning av ett nytt ärendehanteringssystem samt e-arkiv,
som KS har beslutat ska införas under 2017 då nuvarande system inte lever upp till dagens krav.
500 tkr för att anlita konsult att plocka ut databaser ur LIS för att kunna flytta materialet dit det ska.
700 tkr till löpande drift och förvaltning av ärendehanteringssystem samt av e-arkiv, som det finns ett
stort behov av att införa under 2017.
2 000 tkr till textil satsning, där ordförandeskapet för ACTE som Borås Stad blivit utsedd att inneha i
tre år utgör en stor del.
760 tkr behöver tillföras för tjänsten arbetsrättsspecialist.
700 tkr för deltagande i verksamheten Business Region Borås, BRB.
700 tkr till Strategisk samhällsplanering som behöver förstärka med en årsarbetare och utökade
utredningsmedel för genomförandet av stora trafik- och infrastrukturutredningar.
200 tkr till Markavdelningen för inköp av konsulttjänster kopplat till utredningar.
100 tkr till Kommunikation för ökade marknadsföringskostnader.

4.5 Verksamhet 2017
Budget
2016

Prognos
2016

Budget
2017:1

Budget
2017:2

Förändring

1 829

1 829

16 551

28 341

11 790

Kostnad

-74 287

-90 839

-104 491

-136 864

-32 373

Nettokostnad

-72 458

-89 010

-87 940

-108 523

-20 583

650

650

650

650

0

-10 345

-10 345

-10 396

-10 420

-24

-9 695

-9 695

-9 746

-9 770

-24

362

922

370

370

0

Kostnad

-3 806

-4 366

-3 878

-3 792

86

Nettokostnad

-3 444

-3 444

-3 508

-3 422

86

12 728

12 728

13 083

12 624

-459

-13 327

-13 327

-13 737

-12 924

813

-599

-599

-654

-300

354

75

75

0

Kostnad

-9 620

-5 908

3 712

Nettokostnad

-9 545

-5 833

3 712

Tkr
Kommunledning
Intäkt

Kommunikation
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Juridik
Intäkt

Personaladministration
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Arkiv
Intäkt
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Budget
2016

Prognos
2016

Budget
2017:1

Budget
2017:2

Förändring

Kostnad

-11 698

-11 698

-12 133

-8 448

3 685

Nettokostnad

-11 698

-11 698

-12 133

-8 448

3 685

Intäkt

20 500

20 500

21 000

21 000

0

Kostnad

-9 305

-9 305

-7 633

-7 633

0

Nettokostnad

11 195

11 195

13 367

13 367

0

2 385

2 385

-2 724

-2 724

-235

-235

0

-339

-339

-235

-235

0

2 210

2 210

2 160

2 160

0

-1 007

-1 007

-725

-725

0

1 203

1 203

1 435

1 435

0

12 175

12 175

12 075

12 075

0

-813

-813

-568

-568

0

11 362

11 362

11 507

11 507

0

Kostnad

-1 429

-1 429

-1 429

-1 429

0

Nettokostnad

-1 429

-1 429

-1 429

-1 429

0

Kostnad

-198

-198

-199

-199

0

Nettokostnad

-198

-198

-199

-199

0

52 839

53 399

65 964

77 295

11 331

Tkr
Nämnd- och
styrelseverksamhet
Intäkt

Markreserv

Totalförsvar och
samhällsskydd
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Industrimark
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Bostadsmark
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Vård och omsorg
Intäkt

Övrigt
Intäkt

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Totalt
Intäkt
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Budget
2016

Prognos
2016

Budget
2017:1

Budget
2017:2

Förändring

-128 939

-146 051

-165 044

-189 145

-24 101

-76 100

-92 652

-99 080

-111 850

-12 770

Tkr
Kostnad
Nettokostnad

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

4.5.1 Förändring i budget 2017:2 jämfört med budget 2017:1
Vissa förändringar har skett mellan budget 2017:2 och budget 2017:1.
Bland annat innebär det nya internhyressystemet att kapitalkostnaderna minskar vilket i sin tur ger en
lägre lokalkostnad med totalt 1 300 tkr. Då förändringen av internhyressystem ska vara ett
nollsummespel för förvaltningen har även budgetramen justerats med 1 300 tkr och blir i budget
2017:2 111 850 tkr.
En förändring som har gjorts internt mellan avdelningarna under Kommunstyrelsen är att i budget
2017:2 har de interna lokalhyrorna lagts centralt på kommunledningen då det är en gemensam kostnad
för de lokaler Stadsledningskansliet vistas i.
Ytterligare en förändring som gjorts internt mellan avdelningarna är att enheten för Strategisk IT flyttas
från avdelningen Personal och Förhandling för att istället 2017 tillhöra Ekonomistyrning.

4.5.2 Kommunledning
4.5.2.1 Centrum för kunskap och säkerhet
Avdelningen ska vara en resurs för både arbete mot ekonomisk organiserad brottslighet i
upphandlingsprocessen och förebyggande arbete mot oegentligheter och korruption inom Borås Stads
organisation.
Kunskapscentrets uppdrag är att arbeta långsiktigt och strukturellt med att försvåra för kriminell
verksamhet, oegentligheter och korruption, att stödja och driva nätverk och samarbeten för konkreta
åtgärder mot oegentligheter och korruption, gängkriminalitet, organiserad brottslighet, våldsbejakande
extremism, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld. Centret ska även agera visselblåsarfunktion
samt ansvara för Borås Stads säkerhets- och försäkringsfrågor.

4.5.2.2 Upphandling
Upphandlingsavdelningen gör koncernsöverskridande upphandlingar, externa upphandlingar för andra
samarbetskommuner samt specifika interna och externa uppdragsupphandlingar för förvaltningar,
kommuner, kommunala bolag och förbund. Vi arbetar också med avtalsvård och uppföljning.
Hållbarhet och social hänsyn kommer att få en mer central roll i upphandlingar under det kommande
året. Upphandling har utvecklats genom åren, från att handla om upprättande av avtal för inköp, till att
innefatta exempelvis etik, Fairtrade, ekologiska produkter, jämställdhet, barnkonventionen, ILO
(International Labour Organization), uppförandekoder, sociala krav, antidiskriminering, miljökrav, krav
på sociala företag och närproducerat. Upphandlingsavdelningen arbetar med att balansera och anpassa
dessa krav i kommande upphandlingar för att åstadkomma den maximala affärsnyttan för Borås Stad.
E-handelsgruppen
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E-handelsgruppen arbetar för att den elektroniska fakturahanteringen och e-handeln ska ha god
effektivitet. Målet är att elektronisk fakturahantering ska vara 75 procent. Utbildning av
inköpssamordnare och certifierade inköpare i sina nya roller fortsätter.
Verksamhetsstöd
Genom mätning ska vi hjälpa övriga verksamheter att följa upphandlade avtal och gjorda inköp samt att
upptäcka nya avtalsområden som är i behov av att upphandlas. Målet är att denna mätning ska mynna
ut i en förbättrad kommunikation mellan upphandlingsavdelningen och de verksamheter vi är avsedda
att serva.
Samdistributionscentral
Det har tidigare fattats beslut om att införa en samdistributionscentral. Arbetet med införande av
centralen har påbörjats och ett ruttoptimeringssystem har upphandlats för detta ändamål.
Rutiner och regler
Det finns behov av att skapa interna rutiner och checklistor som likställer hantering beroende på typ av
upphandling. Vi arbetar vidare med en intern organisationsförändring vars syfte är att möta det ökande
behovet av upphandlingar och uppföljning av avtal samt att behandla det mörkertal av upphandlingar
som inte blir gjorda. Målsättningen är att skapa en tydlighet, arbeta med uppfyllande av politiska
ambitioner samt skapa mer utrymme för verksamheterna.
Vi ska också arbeta fram regler och rutiner för hur vi ska hindra oseriösa leverantörer samt hur vi ska
kontrollera och följa upp våra leverantörer.
Sociala och etiska krav
Vi fortsätter vårt samarbete med Miljö- och konsumentnämnden där vi gör uppföljningskontroller av
sociala och etiska krav av upphandlade leverantörer. Genom SKL Kommentus Inköpscentral deltar vi i
revision av olika leverantörer. Arbetssättet kommer att införlivas i framtida upphandlingar vilket
medför att vi kan ställa krav utifrån barnkonventionen och ILO.

4.5.2.3 Sekretariat
Sekretariatet har sekreterarskap för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen och sköter diariet,
sammanträdeshandlingar och protokoll. Avdelningen sköter sekreterarskap i Arvodesdelegationen,
Kommunfullmäktiges valberedning och Representationskommittén, samt handlägger kommitténs
ärenden. Avdelningen ger även administrativt stöd till kommunalråd och Kommunstyrelsens
gruppledare och har närarkiv för förvaltningen.
Digitala mediers intåg inom politiken ställer krav på ett förändrat arbetssätt för den administrativa
servicen, både i teknik och kompetens.
Från och med 2017 är det beslutat att Stadsarkivet flyttas organisatoriskt och framöver kommer att
tillhöra Sekretariatet. Under 2017 kommer man att arbeta med att införa ett E-arkiv.
Aktiviteter 2017


Kommunstyrelsen har beslutat att införa ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem under
2017. Sekretariatet kommer att ansvara för förvaltarskap och administration av IT-systemet.
Detta innebär en utökning med en tjänst.

4.5.2.4 Ekonomistyrning
Ekonomistyrning är ett redskap för Kommunstyrelsen för att leda, samordna och utveckla Borås Stads
ekonomi- och verksamhetsstyrning. Avdelningen ansvarar för kommunens ekonomiska planering,
uppföljning och styrning. Ekonomistyrning har utvecklat sin roll genom att tillsammans med den
politiska ledningen skapa förståelse för ekonomiska styrsignaler, och med fakta och finansiella mål ge
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förutsättningar för diskussioner på olika nivåer.
Den kommunala ekonomin påverkas till största del av utvecklingen av skatteunderlaget samt
kostnadsutvecklingen och då framför allt lönekostnadsutvecklingen. Enligt Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) skatteunderlagsprognos från april 2016 beräknas skatteunderlaget öka med drygt 2
procent i reala termer för 2017. Från detta ska volymökningarna räknas bort. Den reala ökningen av
skattunderlagen 2017 får betecknas som god jämfört med prognoserna för kommande år som är
betydligt lägre. Regeringen föreslår att vissa utökningar av statsbidragen ska permanentas för 2017 och
framåt, vilket också är positivt för kommande års budget.
Prioriteringar 2017
Ekonomistyrning fortsätter arbetet med att förbättra budget, årsredovisning och andra styr- och
uppföljningsprocesser. Vi kommer att utveckla uppföljningen i den nya organisationen och samarbetet
med Kvalitet och utveckling kommer att stärkas. Detta för att göra en ännu bättre samlad uppföljning
av både ekonomi och verksamhet enligt uppsatta mål. De ekonomiska utmaningarna på längre sikt för
Borås Stad kommer att beskrivas för att ge bra beslutsunderlag för politiska beslut och prioriteringar.
Avdelningen arbetar med att utveckla ägarstyrning och uppsikt över bolagen. Under 2017 kommer
arbetet med förstärkt bolagsstyrning att komma igång på allvar, med bland annat resursförstärkning,
framtagande av nya styrdokument för bolagen samt en utvecklad ägardialog med bolagen.
För att säkra tillgången på kapital har internbanken de senaste åren förlängt kapitalbindningen, skaffat
fler finansieringskällor samt skaffat en rating hos kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor. Under
2017 arbetar internbanken bland annat med finansieringen av Borås Energi och Miljös EMCinvestering, strategi för placeringar samt gröna finansieringslösningar.
Strategisk IT
Strategisk IT arbetar framåtriktat med övergripande med IT-arkitektur, IT-styrning, IT-samverkan och
informationssäkerhet. Vi ska skapa förutsättningar för verksamhetsstödjande, effektiv och tillgänglig IT,
oberoende av tid och plats. Vi stödjer förvaltningen av verksamheternas IT-stöd och arbetar även för
att de som bor, verkar och vistas i Borås ska ha tillgång till en god IT-infrastruktur.
Borås Stad har gjort omfattande investeringar i en ny IT-plattform för att få en modern och fungerande
IT-miljö. Strategisk IT förvaltar arbetsplatstjänsten för det dagliga IT-stödet. Arbetsplatstjänsten
behöver underhållas och vidareutvecklas för att kontinuerligt uppfylla verksamheternas krav på
funktion och säkerhet, vilket kräver en tjänsteförvaltare.
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft våren 2018 ställer högre krav på våra IT-system
än den nuvarande personuppgiftslagen. Om förordningen inte efterföljs kan det medföra betydande
ekonomiska konsekvenser då bötesbeloppen kan uppgå till 20 miljoner euro. För att Borås Stad ska
kunna leva upp till de nya kraven behöver en tjänst som informationssäkerhetsansvarig tillsättas.
Aktiviteter 2017









Säkerställa att Borås Stad kan uppfylla nya dataskyddsförordningen
Införa en metod för säker identifiering och inloggning, exempelvis tjänstekort
Uppdatera arbetsplatstjänsten med Windows 10 och Office 2016
Fortsätta införa den nya tjänsteförvaltningsmodellen
Stödja arbetet att dra fiber till alla hushåll och företag i Borås tätorter
Stödja start av fiberföreningar i våra bredbandsbristområden
Stödja arbetet med att utveckla mobil datauppkoppling i kommunen
Utreda möjligheten för fritt wifi i staden

4.5.2.5 Personal och förhandling
Avdelningen arbetar med tre huvudområden: personalpolitik och organisationsutveckling; lön,
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förhandling och pensioner.
Avdelningen arbetar med ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling för att Borås Stad ska vara
en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor. Personal och förhandling ska styra och stödja
personalarbetet i Borås Stad att bidra till verksamheternas måluppfyllelse. Varje medarbetare ska få
förutsättningar att vara stolt, professionell, engagerad och lärande. Avdelningen arbetar även med ITarkitektur och IT-styrning. Arbetet ska ge förutsättningar för effektiv och tillgänglig IT i Borås Stad och
hela Borås.
Framtiden ställer krav på kommunen att möta boråsarnas önskan om hög kvalitet på service, ökad
valfrihet, inflytande och delaktighet. Borås Stad behöver rekrytera medarbetare med rätt kompetens,
och sedan arbeta för att behålla dem och ge dem möjlighet att utvecklas. Vi måste stärka vårt
arbetsgivarvarumärke och marknadsföra både våra möjligheter för personlig utveckling och vår positiva
arbetsmiljö där medarbetarna kan driva verksamheten effektivt, professionellt och engagerat.
Personal och organisation
Kommunen behöver bli mer attraktiv för att klara vårt framtida rekryteringsbehov. Organisation,
ledarskap, flexibla arbetstider, andelen deltidsanställda, ersättningssystem, karriärmöjligheter och
kompetensutveckling är några områden som ständigt behöver utvecklas.
Mångfald i kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar är en styrka som
kommunen ska ta till vara.
Under året kommer stadens pool- och vikariebemanning (cirka 1500 timavlönade, 80 poolanställda och
25 placeringsansvariga) att centraliseras och organisatoriskt placeras på Stadskansliets personal- och
förhandlingsavdelning.
Aktiviteter 2017











Implementera det personalpolitiska programmet
Skapa en förenklad modell för styrning och stöd inom PA/HR-området
Arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare
Arbeta för att minska sjukfrånvaron
Utveckla chefsstödet
Utveckla och implementera processen för kompetens- och personalförsörjning
Utveckla PA/SAM-uppföljningen i Stratsys
Bygga upp en kommungemensam enhet för pool- och timanställda
Upphandla företagshälsovård
Utreda förutsättningarna för kommungemensam chefsrekrytering

Förhandling
Förhandlingsenheten styr och samordnar kommunens centrala löne- och förhandlingsverksamhet och
arbetar med lönebildning. Enheten ska även stödja förvaltningarna i till exempel LAS, rehabilitering,
pension, försäkringar och datastöd. Enheten behöver förstärkas med en tjänst för att kunna lägga mer
fokus på att utveckla den lokala lönebildningen.
Aktiviteter 2017








Revidera processen för löneöversyner
Utveckla arbetsrättsprocesserna
Utveckla stöd och information om pension
Utveckla den lokala lönebildningen
Koppla lönebildningen till kompetensförsörjningsplan
Skapa karriärtjänster
Se över förutsättningarna för fortbildning
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4.5.2.6 Näringsliv
Avdelningen är Borås Stads strategiska resurs för tillväxt, näringslivsutveckling och internationell
samordning. Inför 2017 fortsätter arbetet med att skapa tillväxt i staden, främst genom följande
prioriterade områden.
Etablering och tillväxt
Vi servar de många intressenter som vill etablera sig i Borås. De nya industriområdena Viared Västra
och Nordskogen är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete. Även arbetet med området kring
ASTA i Hedared förväntas starta under året.
Internationella kontakter sker dels genom olika delegationsbesök och dels genom riktade insatser.
Lokal tillväxt
Vi stärker företagen på orten och säkrar en robust utveckling. Detta sker genom olika kontakter och
nätverk, affärsrådgivning, seminarier och utbildningar. Vi samarbetar med företagsföreningar och Borås
Näringsliv samt anordnar nätverksluncher och Näringslivsdagen. Projekten Insikt, Enklare
upphandling, Generationsväxling och Företagsbörsen ligger inom detta område.
Business Region Borås är ett samarbetsprojekt mellan Sjuhärads kommuner som drivs av
kommunalförbundet. Borås Stad deltar i samarbetet.
Upplevelseindustri
Arbetet fortsätter med att bygga Borås varumärke som kreativ mode- och textilstad. Textile Fashion
Center och MarketPlace Borås är två viktiga redskap för att tillsammans med BoråsBorås TME AB
verka för att fler möten läggs i Borås. Vi gör en satsning tillsammans med Bikini Berlin, Svenska
ambassaden och Textiluniversitetet ESMOD.
Borås har presidentskapet för det europeiska textilnätverket ACTE och ansvarar också för att bygga
upp, administrera och driva ACTE:s verksamhet i Europa.
Kreativa näringar
Det finns många företag i Borås med anknytning till textil och mode, men även inom andra kreativa
branscher. För att stärka denna sektor arbetar vi tillsammans med den ekonomiska föreningen Creative
Cluster Hub.
Affärsdriven miljöutveckling
Vi stöder och samarbetar med bolaget Boras Waste Recovery AB som driver frågor inom
miljöutveckling och aktivt marknadsför arbetet.
Handel
Tillsammans med den ekonomiska föreningen E-handelsstaden Borås utvecklar vi ett av stadens viktiga
styrkeområden, handeln. I ett arbete med Högskolan i Borås och näringslivet arbetar vi för att stärka
Borås varumärke som handels- och e-handelsstad. Arbetet fokuserar på att Borås ska bli Sveriges
centrum för digital handel samt att utveckla utbildningar för att säkra tillgången på kompetenta
medarbetare för framtidens utveckling.
Internationellt
Avdelningen samordnar stadens internationella kontakter, men även externa kontakter för såväl staden
som gentemot näringslivet. Kommunen är ofta en viktig dörröppnare och partner för tillväxt inom
näringslivet.

4.5.2.7 Samhällsplanering
Avdelningens verksamhet griper över ett brett område. Avdelningen leder, utvecklar, följer upp och
samordnar arbete med hållbar samhällsplanering, strategiska markfrågor, infrastruktur, kollektivtrafik,
lokal utveckling och statistik.
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Borås når varje år nya rekord i antalet boende, arbetstillfällen, studenter och besökare. Denna positiva
utveckling förstärks av samverkan i samhällsbyggnaden. I det arbetet ansvarar Kommunstyrelsen för
strategiska och långsiktiga beslut.
Avdelningen prioriterar översiktsplaner och strategiska utredningar för att möta planbehovet i en
växande kommun. 2017 intensifierar vi arbetet att tillsammans med Trafikverket fastställa
Götalandsbanans korridor och station i kommunen. Resultatet är avgörande för stadens fortsatta
utveckling.
Arbetet med översiktliga dokument samt planeringen för Götalandsbanan ökar behovet av stora trafikoch infrastrukturutredningar. Avdelningen behöver därför ökade resurser i form av en tionde
medarbetare och ytterligare utredningsanslag.
Översikts- och markförsörjningsplan
Vi har ett brett förankrat arbete med den nya översiktsplanen som går på samråd under 2016/2017.
Översiktsplanen gör det möjligt att exploatera nya områden för bostäder och verksamheter.
Utredningar om framtidens kollektivtrafik, samt lokal utveckling av stadsdelar, tätorter och landsbygd
är annat som pågår under året. En tidig dialog med boråsarna är viktig i dessa frågor och kan bland
annat ske genom medborgardialoger.
För att möta efterfrågan på mark samt säkra områden för naturskydd och friluftsliv arbetar vi
strategiskt med kommunens markinnehav. En markförsörjningsplan med kriterier för var kommunen
bör köpa respektive sälja mark skapar beredskap och anpassning.

4.5.2.8 Mark
Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens fasta egendom samt mark- och
exploateringsverksamhet. Avdelningens uppdrag är att medverka till stadens utveckling genom att köpa,
iordningställa och sälja mark för bostäder, verksamheter, anläggningar, service, gator, park med mera.
Mark för verksamheter
Efterfrågan på industrimark för nya företagsetableringar är fortsatt stor och målet är att möta
efterfrågan genom bland annat planering av nya industriområden.
Aktiviteter 2017





Viared Västra – huvuddelen av området är färdigställt och klart för fortsatt försäljning
Viared Norra – området är färdigställt och klart för fortsatt försäljning
Nordskogen – området är färdigställt och för delar av området gäller fortsatt försäljning
Förvärva mark lämplig för utveckling av verksamhetsområden

Mark för bostäder
Efterfrågan är stor på främst bostäder i flerbostadshus. Vi har även en stor förfrågan på centrala
attraktiva småhustomter. Avdelningen kan genom markförsörjning och exploateringsverksamhet bidra
till att möta efterfrågan.
Aktiviteter 2017







Förvärva mark för bostadsändamål eller för markbytesobjekt
Genomföra fler markanvisningar, genom bland annat tävlingar
Kartlägga befintliga outnyttjade detaljplaner för bostadsändamål och eventuellt initiera
exploatering eller planändring
Färdigställa 23 kommunala småhustomter i Sparsör
Färdigställa cirka 10 kommunala småhustomter i Fristad
Ökad marknadsföring av tillgängliga småhustomter

Kommunstyrelsen, Budget 2017:2

21(32)

Markupplåtelser och förvaltning
Som formell ägare av kommunens egendom har vi det yttersta ansvaret för förvaltningen och skötseln
av kommunens mark och fastigheter.
Kommunen har ca 600 arrenden för idrotts- och fritidsändamål, anläggningar samt bostäder. Därutöver
finns även många jordbruksarrenden.
Aktiviteter 2017





Fortsatt försäljning av arrenden för fritidshusändamål
Se över internarrendesystemet
Se över externarrendesystemet
Kartlägga avdelningens olika delprocesser

Exploateringsverksamhet
Exploateringsverksamheten innebär att anskaffa och iordningställa mark för bostäder, service, handel,
kontor, industrier, idrott- och fritidsändamål. Därmed ingår också att ordna kompletterande allmänna
anordningar som gator, grönområden med mera. Verksamheten är projektbaserade investeringar.

4.5.2.9 Kvalitet och utveckling
Avdelningen arbetar med fem huvudområden: systematisk utveckling och förbättring, hållbar
utveckling, medborgarperspektiv, barns och ungas perspektiv, samt valfrihetssystem.
Kvalitet och utveckling kommer i den nya organisationen att vara sammanhållande för
kommunövergripande nätverk och arbetsgrupper. Avdelningen kommer även att ansvara för strategiska
och kommunövergripande kost- och lokalvårdsfrågor.
I framtiden ökar kraven från boråsarna om hög kvalitet på service, ökad valfrihet, inflytande och
delaktighet. Det systematiska arbetet med ständiga förbättringar avgör vår förmåga att möta dessa krav.
Avdelningen ser också ett behov av införande av systematisk omvärldsbevakning.
Systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete
Som en del i ständiga förbättringar fortsätter vi utbilda i systematik och metoder, även i
chefsutvecklingsprogrammet. Avdelningen fortsätter också att utbilda förvaltningarna och bolagen i att
analysera resultat.
Under 2017 fortsätter också arbetet med att införa metodik, rutiner etc. för att utveckla och genomföra
idéer och förbättringar från medarbetare. Arbetet med att utveckla kommungemensamma processer
intensifieras. Under 2017 ska behovet av koordinering av projekt utredas.
Under året genomförs ”Inspiration Borås” – den interna kvalitetsmässan. Mässan planeras att
återkomma årligen.
Aktiviteter 2017







Se över modeller för att följa upp kvalitet
Följa upp av brukarundersökningar
Utveckla arbetet med att följa upp och jämföra resultat
Utbilda i att analysera resultat
Utveckla jämförelsetjänst för hemtjänsten
Utbilda förvaltningar i processtyrning

Hållbar utveckling
Avdelningen ansvarar för uppföljningen av arbetet mot visionen Borås 2025. Det sker genom
tvärsektoriella analyser av visionens olika målområden.
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Medborgarperspektiv
En beredning för medborgardialog har inrättats under Kommunfullmäktige. Avdelningen ger
administrativt stöd till denna och till ungdomsrådet, pensionärsrådet och funktionshinderrådet.
Arbetet med att förbättra och utveckla kommunens e-tjänster fortsätter. Det nuvarande systemet för
synpunktshantering kommer att ersättas med ett nytt där synpunkter och felanmälningar kommer att
samlas på ett ställe. En plattform för Borås Stads e-tjänster kommer att införas, vilket innebär att staden
i större utsträckning kan digitalisera sin service och att legitimering och betalning möjliggörs även på
nätet.
Aktiviteter 2017





Ny webbsida för självservice
Utveckla funktionella e-tjänster
Utbilda i system för synpunktshantering
Utbilda i system för e-tjänster

Barns och ungas perspektiv
Borås arbetar målmedvetet och långsiktigt för att skapa bra förutsättningar för unga. Alla förvaltningar
och bolag ska ta gemensamt ansvar för ungdomsfrågorna. Det ungdomspolitiska programmet utgör
grunden för arbetet och den tillhörande planen, med tidsatta åtgärder, ska tydliggöra och underlätta det
arbetet. Avdelningen samordnar och stödjer arbetet med ungas inflytande och barnkonventionen.
Aktiviteter 2017



Samla och sprida information till unga om utbildning och arbete, fritid och kulturliv, hälsa och
möjligheter till inflytande.
Utbilda i och informera om barnkonventionen

Valfrihetssystem
Hemtjänstvalet omfattar service och omvårdnad samt delegeringar i hemsjukvård. Valfrihetssystemet
för daglig verksamhet omfattar personer inom LSS med denna insats. Kommunstyrelsen godkänner de
privata utförare som uppfyller kvalitetskraven och ansvarar för uppföljning. Avdelningen stödjer
förvaltningarna i arbetet med lagen om valfrihet (LOV).
Aktiviteter 2017



Anpassa modeller för avtalsuppföljning till ny organisation
Anpassa arbetssättet för LOV till ny organisation

4.5.3 Kommunikation
Värde och verksamhetsnytta med kommunikation uppstår när vi systematiskt kommunicerar på rätt sätt
och med rätt saker från början - när mål, prioriterade frågor, förändringar och vårt uppdrag
kommuniceras både externt och internt.
Genomtänkt kommunikation är ett effektivt redskap för att skapa sammanhang och förståelse för
Borås Stads uppdrag och verksamhet. Kommunikationsavdelningen ansvarar för att det redskapet
används strategiskt och genomtänkt, i samarbete med andra eller genom egna aktiviteter.
Avdelningens uppdrag
Strategiarbete




Varumärket Borås Stad och Borås
PR- och mediearbete
Systematiskt arbete med styrande dokument inom kommunikationsområdet

Kommunikationsstöd
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Stöd och kommunikationsrådgivning i de frågor som är prioriterade utifrån mål,
viktiga/prioriterade verksamhetsfrågor och förändringar, både utåt och inåt.
Identifiera, värdera och utvärdera behov av kommunikation och information i
kommunövergripande projekt.
Coacha chefer.

Basstruktur och produktion



Förvalta och utveckla kommunens övergripande kanaler för kommunikation: boras.se,
intranätet, personaltidningen Saxen och medborgartidningen Såklart Borås, samt kommunens
övergripande konton i sociala medier.
Produktion av pressmeddelanden, texter och grafiskt arbete kopplat till kommun-övergripande
projekt och beslut.

Mål
Avdelningens arbete ska bidra till att






Borås Stad ständigt blir bättre på att kommunicera
förverkliga vår vision Borås 2025
öka medborgarnas kunskap om och förståelse för kommunens beslut
boråsarna är engagerade i Borås utveckling och deltar i dialoger
stärka bilden av Borås Stad och Borås hos boråsare och i omvärlden

Att Borås Stad är bra på att kommunicera är en demokratifråga. Kommunens invånare, oavsett kulturell
och etnisk bakgrund, ålder och kognitiva resurser, har rätt att känna till vilka rättigheter de har, vad
kommunen gör och hur de själva kan vara med och påverka i den demokratiska processen.
Utmaningen att nå fram blir större för varje dag. Det beror till stor del på digitaliseringen - var och en
har tillgång till en enorm mängd information. Bra kommunikation måste därför präglas av anpassade
budskap, lyhördhet och flexibilitet. Vi måste också förhålla oss till att många av kommunens
verksamheter verkar i konkurrens, vilket ställer större krav på oss att marknadsföra det vi erbjuder.
Marknadsföring
Borås Stad vill stärka varumärkena Borås Stad och Borås för att öka stoltheten hos boråsarna och få
omvärlden att upptäcka Borås fördelar. För ökad slagkraft samarbetar vi med bland annat BoråsBorås
TME, Högskolan i Borås och SP.
Avdelningen fortsätter att sprida kunskap om visionen Borås 2025 genom att belysa utvecklingen inom
dess målområden.
Kommunstyrelsen köper marknadsföring genom samarbete med till exempel idrottsklubbar och
kulturevenemang.
Kommunikation med boråsarna
Under 2017 kommer vi att se över vår medborgartidning Såklart Borås – innehåll, utgivning och
produktion – för att möta behoven i den nya organisationen som införs vid årsskiftet.
Vi utvecklar vår närvaro i sociala medier med direktsändningar och mer rörligt material. Avdelningen är
tjänsteförvaltare av webbplatserna boras.se och intranätet.
Avdelningen deltar i arbetet med att förankra Vision 2025, organisationsöversynen, Götalandsbanan,
attraktiv arbetsgivare och medborgardialog.
Kommunikation med kommunens anställda
Var och en av de tusentals kontakter som våra medarbetare varje dag har med brukare och invånare
visar vad Borås Stad står för, och vad vi kan göra för att ge människor livskvalitet. Viktigt för att det ska
fungera bra är att alla delar Borås Stads grundläggande värderingar, agerar professionellt och ser sin
delaktighet i vårt uppdrag.
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Med kommunikation stärker vi medarbetarna i sina yrkesroller och därmed också våra verksamheter.
Bland annat stöttar vi chefer i deras kommunikation och erbjuder kanalerna intranätet och
personaltidningen Saxen.
Under 2017 kommer vi att utveckla vårt interna kommunikationsarbete, bland annat personaltidningen
Saxen – innehåll, utgivning och produktion – för att möta behoven i den nya organisationen.
Kommunikationsarbetet i den nya organisationen
Från 2017 har Borås Stad en ny förvaltningsorganisation med facknämnder istället för stadsdelar.
Under året inleder vi arbetet med att utveckla kommunikationsorganisationen för att höja kvaliteten
och för ökad måluppfyllelse. Strategiskt viktiga kommunikationsfrågor hanteras tillsammans med
förvaltningarna under ledning av kommunikationsavdelningen.
Dessa områden identifieras i ett gemensamt arbete med förvaltningarna. Några exempel på uppgifter
som bör lyftas:



Aktivt och samordnat PR- och mediearbete för förvaltningsorganisationen
Effektivt, samordnat arbete i kriskommunikation

Sammanhållet varumärke för Borås Stad, häri ingår arbetsgivarvarumärket, samt för platsen Borås i
samverkan med andra huvudmän

4.5.4 Juridik
Avdelningen ger juridiskt stöd till Kommunstyrelsen, övriga nämnder och vissa av de kommunala
bolagen.
Kommunen verkar på nya och förändrade verksamhetsområden med komplexa förutsättningar, vilket
ökar kraven på den juridiska kompetensen. Kompetensen hålls fortsatt hög genom deltagande i kurser
och nätverk under 2017.

4.5.5 Personaladministration
Företagshälsovård
Företagshälsovården är en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering, som
ska arbeta utifrån en helhetssyn på arbetsmiljöproblemen och människan i arbetet för att förebygga och
undanröja hälsorisker på arbetsplatser. Det innebär att identifiera och beskriva sambanden mellan
arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Avtalet löper ut 2017-08-31 och kommer att
upphandlas under året.
Centrala samverkansgruppen
Ett kommuncentralt organ för samverkans-, jämställdhets-, hälso- och arbetsmiljöfrågor av
övergripande och principiell natur samt förslagsverksamhet. Gruppen är verksam inom
kommunledningens totala ansvarsområde, och medarbetarna representeras av de fackliga
huvudorganisationerna.
Fackliga förtroendevalda
Ersättning till fackliga företrädare, vilka arbetar centralt fackligt och är förhandlingsmotparter till
Kommunstyrelsen. Kostnaderna fördelas ut på förvaltningarna via personalomkostnadspålägget.
Personalföreningar
En viktig del i arbetet med att minska sjukskrivningarna i kommunen är att satsa på hälsofrämjande
åtgärder, varav en är att ge stöd till personalföreningarnas arbete med olika friskvårdsinsatser för
kommunens anställda.
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4.5.6 Arkiv
Stadsarkivet är beredande och verkställande organ för arkivmyndigheten med uppgift att bevara vårt
gemensamma kulturarv och göra det tillgängligt för allmänheten. Arkivmyndigheten ska genom
Stadsarkivet utöva tillsyn över myndigheternas arkivvård och ge råd och anvisningar.
Att Borås Stads verksamheter går över till digital ärendehantering ställer nya krav på arkiv- och
informationshanteringen och på möjligheten att arkivera myndigheternas allmänna handlingar digitalt i
ett e-arkiv.
Aktiviteter 2017


Fortsatt arbete för införande av e-arkiv i Borås Stad

I budgeten ingår även bidrag till Föreningsarkivet och Borås Idrottshistoriska sällskap med totalt
925 tkr.

4.5.7 Nämnd och styrelseverksamhet
Verksamheten avser kommunalråden, Kommunstyrelsens beslutssammanträden och övriga
sammanträden. Hit räknas även två tjänstemän, fyra blocksekreterare samt tjänsteköp av
blocksekreterare till (SD).

4.5.8 Markreserv
Kommunen har en markreserv på ca 12 000 ha. Delar av markreserven arrenderas ut, vilket ger intäkter
i form av arrendenavgifter. Intäkterna från dessa markupplåtelser beräknas till 21 mnkr, varav ca 14
mnkr är interna upplåtelser för t ex idrotts- och fritidsverksamhet. Övriga ca 7 mnkr är externa
upplåtelser för parkering, bensinstationer, upplag, odling, bete m.m.
Markreserven medför kostnader för saneringar, rivningar, fastighetsvärderingar, anläggningar,
lantmäteriärenden, fastighetsskatter, konsulter m.m. Dessa kostnader beräknas till ca 2,2 mnkr. Övriga
driftskostnader belastar respektive förvaltande organisation.

4.5.9 Totalförsvar och samhällsskydd
Kommunen ger bidrag till de lokala hemvärnsföreningarna för att ge dem förutsättningar att behålla
sina lokaler. Bidraget beräknas till 235 tkr.

4.5.10 Industrimark
Återhållsamhet med nya upplåtelser av tomrätt för industri och verksamheter, vilket innebär en i stort
oförändrad omfattning av just tomträttsverksamheten. Totala intäkten beräknas till ca 2,1 mnkr.
Kapitalkostnaderna är höga för anläggningen Hällered, vilket gör att intäkterna inte täcker kostnaderna
för just den del av näringsverksamheten.

4.5.11 Bostadsmark
Innehavare av tomträtter för bostäder erbjuds att friköpa sina tomträtter. Nya upplåtelser sker bara
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undantagsvis. Avgälderna från tomträtter för permanentbostäder beräknas ge en intäkt på ca 11 mnkr.
Tomträttsavgälder och arrenden för fritidshus beräknas ge en intäkt på ca 1 mnkr.
Intäkterna ökar vid den löpande omprövningen och höjningen av avgälderna, men de totala
tomträttsintäkterna kommer på sikt att minska i takt med fortsatta försäljningar av tomträtter.

4.5.12 Vård och omsorg
Utifrån antalet kommuninvånare finansieras FoU-Sjuhärad Välfärd, som är ett kompetenscentrum för
forskning och utveckling inom välfärdsområdet. FoU bedriver arbete kring behovsgrupperna: äldre,
funktionshinder, missbruks- och beroendeproblematik, socioekonomisk utsatthet samt barn, unga och
familjer i utsatta livssituationer.

4.5.13 Övrigt
Avser anslag till Borås Nämndemannaförening och kommunens insats för firandet av nationaldagen
samt bidrag till Blå Stjärnans djursjukhus för jourverksamhet.

4.6 Kommungemensam verksamhet
4.7 Ekonomiskt sammandrag
Budget
2016

Prognos
2016

Budget
2017:1

Budget
2017:2

Förändring

35

35

35

35

0

-106 085

-106 085

-111 085

-111 085

0

Nettokostnader

-106 050

-106 050

-111 050

-111 050

0

Kommunbidrag

106 050

106 050

109 800

111 050

1 250

0

0

-1 250

0

1 250

Tkr
Intäkter
Kostnader
Buffert

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

4.8 Nämndens uppgift
Under den kommungemensamma verksamheten samlas de verksamheter som inte har något direkt
samband med Kommunstyrelsens egna verksamheter, men som ändå ansvarsmässigt budgeteras under
Kommunstyrelsen.
De största posterna är avgiften till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, och tillköp av
kollektivtrafik för att höja ambitionsnivån för Västtrafik. Här ingår även avgifter till Sveriges
Kommuner och Landsting, Sjuhärads kommunalförbund samt bidrag till Navet och PROTEKO.
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4.9 Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för kommungemensam verksamhet 2017 blir 111,05 mnkr.
Den kommungemensamma verksamheten har beviljats ett ökat kommunbidrag med 1,25 mnkr
fördelat enligt följande:
630 tkr för ökade medlemsavgifter till SKL och Sjuhärads kommunalförbund.
520 tkr för ökade kostnader till Västtrafik.
100 tkr för ökade kostnader till SÄRF för vattendyk.

4.10 Verksamhet 2017
Tkr

Bokslut 2015

Budget 2016

Prognos 2016

Budget 2017

0

35

35

35

Kostnad

-111

-112

-112

-114

Nettokostnad

-111

-77

-77

-79

Kostnad

-15 696

-15 954

-16 022

-16 864

Nettokostnad

-15 696

-15 954

-16 022

-16 864

Kostnad

-2 523

-1 937

-3 137

-1 960

Nettokostnad

-2 523

-1 937

-3 137

-1 960

Kostnad

-74 208

-76 078

-76 078

-79 447

Nettokostnad

-74 208

-76 078

-76 078

-79 447

Kostnad

-11 618

-12 004

-12 004

-12 700

Nettokostnad

-11 618

-12 004

-12 004

-12 700

Övrig gemensam
verksamhet
Intäkt

Bidrag till
samarbetsorganisationer
Intäkt

Näringslivsfrämjande
åtgärder
Intäkt

Räddningstjänst
Intäkt

Kommunikationer
Intäkt

Ekonomiskt bistånd
Intäkt

8

Kostnad
Nettokostnad

8

Intäkt
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Tkr

Bokslut 2015

Budget 2016

Prognos 2016

Budget 2017

8

35

35

35

Kostnad

-104 156

-106 085

-107 353

-111 085

Nettokostnad

-104 148

-106 050

-107 318

-111 050

Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Totalt
Intäkt
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Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

4.10.1 Förändring i budget 2017:2 jämfört med budget 2017:1
4.10.2 Övrig gemensam verksamhet
Nettokostnaden för STIM budgeteras till 79 tkr.

4.10.3 Bidrag till samarbetsorganisationer
Avgiften till Sveriges Kommuner och Landsting beräknas till 2 754 tkr, till Sjuhärads
Kommunalförbund 8 500 tkr samt till Navet 5 610 tkr.

4.10.4 Näringslivsfrämjande åtgärder
Borås Stad svarar för hyran för stiftelsen PROTEKO:s lokaler. Hyran beräknas till 1 960 tkr.

4.10.5 Räddningstjänst
Kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn har bildat Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Borås Stad har en fast andel på 49,8 % av förbundets kostnader
under de närmaste tre åren, för 2017 beräknat till 79,4 mnkr.

4.10.6 Kommunikationer
Västtrafiks utbud följer trafikförsörjningsplanen. Kommunerna kan genom tillköp höja ambitionsnivån.
Borås Stad gör tillköp av gratis resor för pensionärer under lågtrafik, gratis resor för
färdtjänstberättigade och enhetstaxa till en sammanlagd kostnad av 12,7 mnkr.

5 Verksamhetsmått
5.1 Sysselsättning
Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Sysselsättningsgrad (20-64 år), %.

Budget 2016

Budget 2017

78

78

Budget 2016

Budget 2017

5.2 Handel
Verksamhetsmått
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Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Handelsindex - attraktiv handel.

Budget 2016

Budget 2017

108

109

6 Investeringar
Total
utgift

Utgift
tom 2016

Budget
2017

Plan 2018

Utbyggnad av industriområde Viared
Västra

316 700

287 300

14 700

14 700

Utbyggnad av industriområde Viared
Norra

50 000

44 000

1 000

Utbyggnad av industriområde
Nordskogen

40 000

38 600

0

0

1 400

Utbyggnad av övriga industriområden

30 000

10 000

10 000

10 000

Utbyggnad av bostadsområden

30 000

12 000

8 000

8 000

35 000

35 000

35 000

Projekt

Inköp av fastigheter

5 800

105 000

Plan 2019

Försäljning av industritomter
(exploatering)

-39 600

-50 000

-50 000

-50 000

Försäljning av bostadstomter
(exploatering)

-16 200

-20 000

-20 000

-20 000

Försäljning övriga fastigheter

-7 600

-15 000

-15 000

-15 000

-17 300

-30 600

Nytt ärendehanteringssystem

2 000

E-arkiv

2 300

Utbyte infartsskyltar

3 500

Summa

571 700

312 300

-4 500

Utbyggnad av industriområden
Totalkostnaden för området Viared Västras utbyggnad inklusive markinköp och forceringsarbete
uppgår till cirka 365 000 000 tkr. I detta ingår även Vattenfallls flytt av kraftledning samt
projekteringskostnader. Projektet pågår fram till cirka år 2025.
Viared Norra är klart med undantag av beläggningsarbeten av Råddehultsvägen som avses göras 2017.
Nordskogen är klart. Endast toppbeläggning återstår och kommer att utföras till 2019.
Utbyggnad av bostadsområden
Utbyggnad av Dammsvedjan och Kadriljgatan är klara. Endast beläggningsarbeten återstår.
Under 2017 planeras nyexploatering av bostadområdet Paradis i Sparsör. Områden som kommer
senare är utbyggnad av småhustomtsområden i Fristad och Sandhult samt större bostadsområden som
Regementet och Norrby.
Inköp av fastigheter för utbyggnadsområden
Strategiska markinköp för främst verksamheter, bostäder samt allmänna ändamål.
Försäljning av industritomter
Försäljning av tomtmark inom industriområdena Viared Västra, Viared Norra samt Nordskogen.
Försäljning av bostadstomter
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Småhustomter säljs bla. inom Metergatan (Hässleholmen), Hovalida (Sparsör) och Paradis (Sparsör),
Fristad mm. Områden till försäljning för flerbostadshus är projekt i pågående detaljplaner.
Försäljning av övriga fastigheter
I försäljning av övrig mark avses försäljning av tomträttsfastigheter, arrendetomter, industrimark inom
äldre verksamhetsområden, mark för övriga ändamål ex. centrumverksamhet samt mark och fastigheter
som finns i kommunens markreserv och som inte längre behövs inom den kommunala verksamheten.
Nytt ärendehanteringssystem
Kommunstyrelsen har tagit beslut om att införa ett nytt ärendehanteringssystem då nuvarande system
inte lever upp till dagens krav på ett modernt system. Se bilaga 1 för ytterligare information.
E-arkiv
Borås Stads verksamheter har länge efterfrågat möjligheten att arkivera information digitalt, och ett
införande av e-arkiv skulle innebära stor nytta och bland annat bidra till effektivare arbetsprocesser,
ökad rättssäkerhet samt bättre tillgång till kommunens information. Se bilaga 2 och 3 för ytterligare
information.
Utbyte infartsskyltar
Tre nya infartsskyltar behöver köpas in för att ersätta de befintliga skyltarna som är byggda med
gammal teknik. Det råder brist på reservdelar vilket gör att skyltarna kommer att stå släckta när de går
isönder. Ledtiden för driftsättning av nya skyltar är cirka ett år. Se bilaga 4 för ytterligare information.
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Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Upprättat svar från Kommunstyrelsen på revisionsrapport om Styrning av de kommunala bolagen översänds till
Stadsrevisionen.

2017-01-16
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0701 007
Handläggare: Magnus Widén, tfn 033-35 71 42
Datum/avdelningschef: 2017-01-04/Magnus Widén

Programområde: 1

Sida
1(2)
2017-01-30

Dnr 2016/KS0701 007

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Magnus Widén
Stadsrevisionen

Svar på Revisionsrapport - Styrning av de
kommunala bolagen.
Stadsrevisionen har utfört en granskning av styrningen av de kommunala bolagen i
Borås Stad. De frågor revisionen ställer är bl.a. hur Kommunstyrelsen säkerställer att
bolagen följer Borås Stads Styr- och ledningssystem, uppföljningsbara mål i ägardirektiven, hur bolagen förhåller sig till ägardirektiven, Kommunstyrelsens rapportering av
bolagsfrågor till fullmäktige samt bolagstyrningen i Borås i förhållande till andra jämförbara kommuner.
Stadsrevisionen noterar att Kommunstyrelsens beslut i augusti 2016 om en förstärkt
ägarstyrning är ett steg i rätt riktning, men bedömer att styrningen behöver utvecklas
och förtydligas eftersom bolagen uppfattar och tolkar styrsignalerna på olika sätt.
Ägardirektiven har en central roll i ägarstyrningen och dessa behöver förtydligas.
Bolagen skall följa Kommunfullmäktiges direktiv, som inkluderar Borås Stads Styroch ledningssystem, men otydligheten gör att bolagen inte genomgående uppfattat det
på samma sätt.
I rapporten efterfrågas en utveckling av den ekonomiska och finansiella styrningen
med adekvata finansiella mål.
Stadsrevisionen anser att Kommunstyrelsen bör utveckla och besluta om en ägaridé
och en bolagspolicy.
Vid intervjuerna med bolagen framgår att dessa anser att Borås Stadshus AB endast
har en roll när det gäller resursfördelning och skattefrågor och Stadsrevisionen anser
att den strategiska rollen för Stadshus behöver förtydligas.
Kommunstyrelsen tar till sig Stadsrevisionens synpunkter och bedömningar och vill
göra följande yttrande:
• Genom Kommunstyrelsens beslut i augusti om en förstärkt ägarstyrning påbörjades
ett arbete med en utökad och förbättrad ägarstyrning.
• Kommunstyrelsen kommer arbeta fram ett förslag till en ägaridé som skall beskriva
vad som är syftet med stadens ägande av de kommunala bolagen.
• De gemensamma delarna i bolagens ägardirektiv kommer att läggas i en bolagspolicy/ägarpolicy för att förtydliga de specifika delarna av ägardirektivet till respektive
bolag.
• Kommunstyrelsen skall utreda möjligheterna att lägga alla bolag som dotterbolag till
Borås Stadshus AB.
• Rollerna mellan Kommunstyrelsen och Stadshus kommer att förtydligas. Stadshus
svarar för ägarstyrningen av bolagen med utgångspunkt från styrdokument och ägar-
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direktiv samt för ägardialogen med bolagen. Kommunstyrelsen har löpande uppsikt
över bolagen och bereder frågor till Kommunfullmäktige.
• Genom att antalet PLUPP-samtal ökas skapas förutsättningar för en förbättrad styrning av bolagen och vid dessa samtal förs det nu även minnesanteckningar för en
bättre och tydligare uppföljning. Utökat antal PLUPP-samtal på våren gör att bolagen
får inspel till höstens budgetarbete samt en tätare och förbättrad dialog med ägaren.
• På tjänstemannasidan förstärks Kommunstyrelsen/Stadshus bl.a. med en bolagscontroller och en särskild bolagsgrupp som arbetar med den förstärkta ägarstyrningen.
Den ökade kommunikationen med bolagen ger möjlighet att tydliggöra för bolagen
vad som förväntas från ägaren. Tjänsten som bolagscontroller ger förutsättningar för
en mer ingående uppföljning av ekonomin i syfte att kunna utveckla de finansiella
målen och avkastningskraven för bolagen.
Ovanstående åtgärder bedömer Kommunstyrelsen kommer att leda till en förbättrad
styrning av de kommunala bolagen som kommer att uppfattas tydligt hos bolagen.
Upprättat svar från Kommunstyrelsen på revisionsrapport om Styrning av de kommunala bolagen
översänds till Stadsrevisionen.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
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STYRNING AV DE KOMMUNALA BOLAGEN
Stadsrevisionen har granskat om styrningen av de kommunala bolagen är ändamålsenlig.
Första revisorsgruppen bedömer att Kommunstyrelsens beslut (aug 2016) om en förstärkt
ägarstyrning kommer att kunna stärka styrningen, men att det är väsentligt att ytterligare
steg tas. Vi hänvisar till bilagda rapport och rapportsammadrag för precisering av
bedömningarna. En väsentlig del att beakta är den brist på samsyn som föreligger mellan
bolagen och Kommunstyrelsen när det gäller tolkningen av styrningens förutsättningar
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Styrning av de kommunala bolagen

1 PROJEKTBESKRIVNING
1.1 Bakgrund till revisionens granskningsprojekt
En stor del av den kommunala verksamheten i Borås Stad bedrivs i aktiebolagsform. Verksamheterna
som bedrivs i bolagen är viktiga för Staden i dess helhet, och stora ekonomiska värden är samlade
i bolagen.
Alla aktiebolag måste ha en bolagsordning. Det finns emellertid inget lagstadgat krav på ägardirektiv.
Styrningen av Borås Stads bolag sker formellt genom ägardirektiv och bolagsordning, samt genom
samspelet mellan Kommunstyrelse och bolag. Styrning sker därtill genom Kommunfullmäktiges
budget med dess formuleringar om helhetssyn och ”uppdrag” till bolagen och Borås Stads Styroch ledningssystem. Kommunstyrelsen godkänner budgetarna för de kommunala bolagen.
Kommunfullmäktige beslutar om bolagsordningar och ägardirektiv, samt fastställer avkastningskrav
och finansiella mål. Ändringar i Kommunallagen 2013-01-01 innebär en förstärkt uppsiktsplikt.
Numera ska Kommunstyrelsen årligen pröva om verksamheten i de kommunala bolagen varit
förenlig med det i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålet. Vidare ska bedömning ske
om verksamheten bedrivits inom ramarna för den kommunala kompetensen.
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2016 i enlighet med stadskansliets förslag om ”Förstärkt
ägarstyrning av de kommunala bolagen” (Dnr 2016/KS0289). Kommunstyrelsen konstaterar
att såväl bolagssektorns betydelse i Stadens verksamhet som ändrad lagstiftning under senare år
motiverar en utvecklad bolagsstyrning. Kommunstyrelsen framhåller också att det inte ska vara någon
skillnad i styrningen av nämnderna och bolagen, och att Borås Stad utmärks av Kommunstyrelsens
direkta styrning av bolagen, bolagens tydliga underställningsplikt, samt Kommunstyrelsens och
Kommunfullmäktiges beredning och godkännande av bolagens budgetar och finansiering.
Stadsrevisionen beaktar de förändringar som Kommunstyrelsen har initierat. Granskningens syfte
och revisionsfrågor har fokus på hur Borås Stads styr- och ledningssystem implementeras och följs
upp i bolagen, och styrningens ändamålsenlighet med avseende på lokala beslut, lagstiftning och
anpassning till rekommendationer från normgivande aktörer (SKL). Härvidlag är bolagens tolkningar
av lagstiftningens krav och de lokala beslutens räckvidd väsentliga.
Under avsnittet 2 Granskningsresultat redogörs löpande för de förbättringsförslag som presenteras
av Kommunstyrelsen.
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1.2 Syfte och revisionsfrågor
Projektet syftar till att granska om styrningen av bolagen är ändamålsenlig. Ägardirektiven jämförs
med ägardirektiv för kommunala bolag i större städer.1
Revisionsfrågor:
• Säkerställer Kommunstyrelsen genom sin uppsikt att ägarstyrningen av bolagen följer Borås
Stads Styr- och ledningssystem, lagstiftning och SKL:s rekommendationer?
• Har ägardirektiven uppföljningsbara mål?
• Hur förhåller sig bolagen till ägardirektiven?
• Hur sker Kommunstyrelsens beredning och rapportering av bolagsfrågor till Kommunfullmäktige?
• Hur är styrningen av bolagen i Borås Stad i förhållande till jämförbara kommuner?

1.3 Avgränsningar
Granskningen är avgränsad till Kommunstyrelsen och de bolag som ägs direkt av Borås Stad eller
Borås Stadshus AB. Dotterbolag till dotterbolag i Borås Stadshus AB omfattas inte av granskningen.

1.3.1 Ansvariga styrelser
Ansvarig nämnd är Kommunstyrelsen, ansvariga styrelser är respektive bolagsstyrelse i de kommunala
bolagen. Bolagsstyrelsernas ansvar prövas inte av bolagens lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna
har dock att granska bolagens verksamhet avseende ägarens direktiv till bolagen. I granskningen
används genomgående benämningen Stadsrevisionen för revisorerna i Första revisorsgruppen och
lekmannarevisorerna.

1.4 Revisionskriterier
Styrningen av kommunala bolag är komplex och olika lagar, förordningar och rekommendationer
kan upplevas som oförenliga. Styrningen av aktiebolag regleras primärt i aktiebolagslagen (ABL).
Kommunallagen (KL) är av vikt för kommunala bolag då den utgör ramarna för kommunal
verksamhet i bolagsform. SKL:s skrifter och rekommendationer kan ses som norm då organisationens
ska verka för medlemmarnas intressen och erbjuda professionellt stöd och rådgivning.

1.4.1 Aktiebolagslagen (ABL)
I 3 kap 3 § framgår att om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte än att ge vinst
till fördelning mellan aktieägarna, skall detta anges i bolagsordningen. I så fall skall det också anges
hur bolagets vinst och behållna tillgångar vid bolagets likvidation skall användas. Enligt 7 kap 1 §
utövas aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter vid bolagsstämman. I 8 kap 4 § framgår
att styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. I 8 kap
8 § framgår att styrelsen ska utses av bolagstämman. I bolagsordningen får det föreskrivas att en
eller flera styrelseledamöter utses på ett annat sätt. I 8 kap 41 § 2 st. följer motsatsvis att bolagets
ägare endast genom beslut på bolagsstämma kan ge bindande ägardirektiv till bolaget.
Då ägardirektiv är av principiell beskaffenhet ska Kommunfullmäktige anta ägardirektivet innan
det antas av bolagsstämman.

1 Större städer är en statistisk urvalgrupp för kommuner med 50 000 – 200 000 invånare samt med en tätortsgrad överstigande 70 %.
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1.4.2 Kommunallagen (KL)
I 2 kap 7 § framgår bl.a. att kommuner får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte
och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar åt medlemmarna i kommunen.
I 3 kap 16-18 §§ redogörs för vilka förutsättningar som finns för att lämna över en kommunal
angelägenhet till ett kommunalt bolag. Bl.a. ska Kommunfullmäktige fastställa det kommunala
ändamålet med bolaget och vilka befogenheter som utgör ram för bolaget och detta ska anges i
bolagsordningen. Kommunfullmäktige ska också säkerställa att det i bolagsordningen anges att
fullmäktige får ta ställning innan beslut som är av principiell betydelse eller större vikt fattas.
I 6 kap 1 – 1a §§ stipuleras att Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i
kommunala bolag. Kommunstyrelsen ska också årligen pröva om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om Kommunstyrelsen finner att så
inte är fallet, ska den lämna förslag till Kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
I 8 kap 3c § stipuleras bl.a. att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna
för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnaden). Noterbart är att
den s.k. självkostnadsprincipen är subsidiär d.v.s. inte gäller om det i annan författning föreskrivits
annat, eller om rättspraxis accepterat annat.

1.4.3 Borås Stads styr- och ledningssystem
Kommunfullmäktige har den 16 januari 2014 reviderat sitt styr- och ledningssystem (Dnr
2013/KS0555). Styr- och ledningssystemet gäller för alla nämnder, förvaltningar och bolag och är
giltigt till och med 2017. I styr- och ledningssystemet framgår att den politiska visionen Borås
2025 är vägledande för styrningen av Borås Stad och ger ramen för övriga styrdokument. Det
ska gå att följa mål och uppdrag från Kommunfullmäktige ut i bolagen. Genom att bryta ner
visionen och de strategiska målområdena till mätbara mål ska det vara möjligt att följa upp och
föra en dialog om resultaten.

1.4.5 Principer för styrning av kommun- och landstingsägda
bolag
SKL har tagit fram skriften Principer för styrning av kommun- och landstingsäga bolag2 som syftar till
att lyfta fram goda erfarenheter från bolagsstyrning i den kommunala- och landstingskommunala
bolagssektorn och därigenom bidra till kommunerna och landstingens arbete med ägardialog och
bolagsstyrning. I skriften betonas det starka samhällsintresset som finns för god styrning, effektiv
verksamhet och öppenhet i bolagen. I skriften lyfts vidare att ett aktivt ägande innebär att löpande
utvärdera verksamheten och verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa passar in i
kommunens övriga verksamhet och direkt eller indirekt skapar nytta för medborgarna.
SKL framhåller i dokumentet: Styrning av kommun och landstingsägda företag – ett förslag till ett
utvecklingsprogram, att en väl fungerande styrning måste byggas utifrån tre fundament 3:
Ägaridén, det är grundläggande att kommunen vet vad man vill med sina bolag. Detta innebär
att Kommunfullmäktige fastställer de mål företagen ska uppnå och att dessa kommuniceras med
respektive styrelse och VD.
En företagspolicy behövs för att konkretisera hur kommunnyttan ska balanseras mot företagsnyttan,
vilka beslut som ska underställas Kommunfullmäktige och vilka funktioner och policys som ska
samordnas mellan kommun och företag.
2 Stadsrevisionen noterar att skriften är från 2006 och därmed till vissa delar inaktuell. Stadsrevisionens bedömning är emellertid att de principer
och lagar som skriften vilar på fortfarande i hög grad fortfarande är aktuella och tillämpningsbara.
3 SKL 2006-06-02
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Ett planerings och uppföljningssystem behövs för att etablera arenor för dialog och att beslutsprocesser
i kommunen koordineras med beslutsprocessen i kommun och företag.
Utöver ovan nämnda skrifter har SKL tagit fram exempel på bolagsordningar och ägardirektiv.

1.5 Resurser/granskningsansvariga
Granskningsledare är Olof Fredholm och granskningsmedarbetare är Ola Sabel.

1.6 Metod
Bedömningen av ändamålsenligheten i styrningen kommer dels att utgå från om Kommunstyrelsen
uppfyller lagstiftningens krav avseende uppsikten över bolagen och beredningen av bolagsfrågor i
Kommunfullmäktiges budget, dels om styrningen är ändamålsenlig i förhållande till ägardirektiv,
helhetssyn och krav på att verksamheten i Staden totalt sett ska ske på ett ändamålsenligt och
ekonomiskt tillfredställande sätt så som detta uttrycks i Kommunfullmäktiges budget. Bolagens
finansiella styrning och arbete mot Vision 2025 kommer att granskas.
Granskningen bygger på dokumentstudier, samt intervjuer med tjänstemän på de kommunala bolagen
och med tjänstemän på Stadskansliet. Intervjuade har tillställts rapportutkast för faktagranskning.
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2 Granskningsresultat
2.1 Borås Stads bolag
Kommunens bolagsverksamhet bedrivs genom 14 bolag direkt ägda av Borås Stad eller genom det av
Borås Stad ägda Borås Stadshus AB. Tre av bolagen har dotterbolag. Staden har valt att organisera
bostadsföretagen, Borås Lokaltrafik AB och Inkubatorn i Borås AB utanför Stadshuskoncernen.
Det pågår ett arbete med att införliva Inkubatorn i Borås AB i Stadshuskoncernen.

Figur 1. Borås Stads bolag

Bolagen styrs genom bolagsordningar och ägardirektiv. Bolagen står under Kommunstyrelsens
uppsikt och ska enligt respektive bolags ägardirektiv och styr- och ledningssystemet följa direktiv
från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
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Respektive bolags styrelse väljs av Kommunfullmäktige med representanter från partier invalda
i Kommunfullmäktige. Undantagen är BoråsBorås TME AB där fyra av ledamöterna jämte två
ersättare väljs av BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening och Inkubatorn i Borås AB där hela
styrelsen är professionell, men väljs av Kommunfullmäktige. Det råder personunion mellan Borås
Stadshus AB och Kommunstyrelsen. Alla ledamöter förutom en ersättare i Kommunstyrelsen sitter
också i Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska utöva uppsikt över bolagen, och uppsiktsplikten
har sedan 2013 förstärkts. De tjänstemän som är involverade i Stadshus AB är också de tjänstemän
som bereder ärenden åt Kommunstyrelsen.
Inom ramen för ärendet ”Förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen kommer framöver:
• Fortsatt styrning ske genom Kommunstyrelsen men med ett förtydligat ansvar för styrelsen
i Borås Stadshus AB. Styrelsearbetet i den senare ska utökas med sikte på en mer strategisk
styrning av koncernen.
• Tjänstemannaansvaret förtydligas, och finanschefen utses till vice VD för Borås Stadshus AB.
En bolagsgrupp bildas vid Stadskansliet, och bolagsstyrningen förstärks resursmässigt.

2.2 Borås Stads styr- och ledningssystem
Den politiska visionen Borås 2025 är vägledande för styrningen av Staden, och ger ramen för övriga
styrdokument. Borås Stad har inte någon särskild företagspolicy. Stadens styr- och ledningssystemet
gäller för alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag och omfattar fyra delar:
• Styrmodellen
• Medborgarinflytandet
• Styrdokumenten
• Uppföljningen
•

2.2.1 Styrmodellen
Det ska gå att följa mål och uppdrag från Kommunfullmäktige ut i bolagen. Genom att bryta
ner visionen och de strategiska målområdena till mätbara mål (indikatorer) ska det vara möjligt
att följa upp och föra en dialog om resultaten. Målen ska vara SMARTA, dvs Specifika, Mätbara,
Accepterade, Realistiska, Tidssatta och Aktivitetsskapande.
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Figur 2. Borås Stads styrmodell

Ledningssystemet i Borås Stad ska kännetecknas av:
• Tydliga och mätbara mål för verksamheten
• Tydliga samband mellan finansiella mål och verksamhetsmål
• Ändamålsenlig, rättvisande och tillförlitlig redovisning som snabbt ger information om avvikelser
mot uppställda mål
• Ett rapporteringssystem som på olika nivåer kan ge relevant information om verksamheten
och ekonomi
• Att styrningen sker professionellt, engagerat och lärande
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Nedan visas Borås Stads målstyrningsmodell. Enligt modellen ska även bolagen arbeta enligt de
strategiska målområdena som är:
• Människor möts i Borås
• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
• Företagandet växer genom samverkan
• Livskraftig stadskärna
• Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
• Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
• Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Figur 3. Målarbete i Borås Stad

Kommunstyrelsen har i beredningen av Budget för de kommunala bolagen 2016 inte föreslagit
några målsatta verksamhetsindikatorer för bolagen. Det finns inga mätbara finansiella mål eller
verksamhetsmål i någon bolagsordning eller i något ägardirektiv. Endast ett bolag har i sitt ägardirektiv
inskrivet att de särskilt ska ta hänsyn till Stadens vision samt mål.

Bolagens arbete med verksamhetsmål
Vid genomgång av respektive bolags budget/verksamhetsplan framkommer det att fyra av de granskade
bolagen har dokumenterade mätbara verksamhetsmål i sin verksamhetsplan. Inget av bolagen har i
budget/verksamhetsplan kopplat målen till Kommunfullmäktiges strategiska målområden.
För ett bolag har en arbetsgrupp tagit fram mätbara verksamhetsmål i enlighet med Visionen, ett
av målen har blivit implementerat i Kommunfullmäktiges ordinarie måluppföljning, övriga mål
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följs upp i bolagets styrelse. Två andra bolag har i bolaget och styrelsen tagit fram mål i enlighet
med Visionen.
Ett av bolagen har mätbara mål som kan kopplas till Kommunfullmäktiges indikatorer, målen
finns inte i budget/verksamhetsplan och är inte SMARTA. Bolaget följer genom kundenkäter etc.
upp utvecklingen mot målen.
Två bolag har tagit fram egna visioner med mål som bryts ned i mätbara aktiviteter. Målen är för
ett bolag delvis med i verksamhetsplanen men inget av målen är med i verksamhetsplanen för det
andra bolaget. Visionerna liknar delvis Stadens vision men bygger inte på den. Ingen uppföljning
sker till Kommunstyrelsen gällande bolagens måluppfyllnad. Vid intervju med representanter för
bolagen lyfts att deras målarbete har skett på bolagsnivå. Ett av bolagen menar att om deras mål
knyter an till Stadens målområden har det mest skett av slump.
Ett bolag har verksamhetsmål. Dessa bygger inte på Stadens mål och är endast delvis mätbara.
Två bolag lyfter att de känner till Styr- och ledningssystemet men att förutsättningarna för att arbeta
med frågorna är begränsade på grund av bolagens storlek och personella förutsättningar. Respektive
styrelse har inte efterfrågat något särskilt målarbete, och Kommunstyrelsen uppges inte heller ha
begärt några uppgifter om måluppfyllnad. Ett bolag har mål inom respektive projekt som bolaget
går in i. Dessa mål bygger inte på Stadens målområden utan är av mer operativ art.
Sammanfattningsvis går det att konstatera att det idag inte finns någon systematik i hur bolagens
arbete med verksamhetsmål bedrivs. Det är i realiteten respektive styrelse/bolag som avgör om de
ska ha några verksamhetsmål. Bolagens arbete med verksamhetsmål följs inte upp i enlighet med
Styr- och ledningssystemet, varken på Kommunstyrelse- eller Kommunfullmäktigenivå.

Bolagens arbete med uppdragen
I Kommunfullmäktiges budget för 2016 finns följande uppdrag som riktas mot bolagen:
•
•

De kommunala bostadsbolagen uppdras att bygga trygghetsbostäder inom sitt respektive
geografiska ansvarsområde.
Solceller ska alltid prövas när Borås Stad eller dess bolag bygger om eller bygger nytt tak.

Kommunfullmäktige gav 2015 bolagen följande uppdrag som fortfarande inte är genomförda:
•
•
•
•

AB Bostäder uppdras att fortsätta med omdaningen av Hässle torg.
De kommunala bostadsbolagen ska underlätta för hyresgäster att ombilda fastigheter till
bostadsrätter eller ägarlägenheter.
Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB införa ett parkeringsledningssystem
till årsskiftet 2015/16.
Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB ta fram fler korttidsparkeringar
i stadskärnan. Av dessa ska en viss andel vara avgiftsfria.

Ett bolag pekar på utmaningen med att uppdragen från Kommunfullmäktige ofta kommer efter att
bolaget antagit sin budget. Genomförandet av uppdragen sker då endast om det finns förutsättningar
i budgeten för uppdragen, eftersom bolaget formellt inte anser sig kunna få uppdrag på andra sätt än
via styrelsen eller ägardirektivet. Vid ett antal tillfällen har det kommit uppdrag till bolagen antingen
via Kommunfullmäktiges budget eller genom motioner som inte varit förankrade. Följden av detta
kan enligt bolaget bli att kommunen beslutar om att investera i gammal, omogen eller för dyr teknik.
Ett bolag uppfattar att det inte fått några riktade uppdrag mot sig på länge. Det aktuella bolaget
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blev för ett antal år sedan uppmanat att genomföra ett uppdrag men efter dialog med Stadskansliet
valdes en alternativ lösning. Representant för ett annat bolag menar att Kommunstyrelsen är relativt
ointresserad av deras verksamhet och att det inte fått några uppdrag.
Ett annat bolag lyfter att det inte har fått några formella uppdrag från Kommunfullmäktige men
att det vid ett antal tillfällen har plockat upp idéer som kommit via exempelvis motioner.
Vid intervjuerna med bostadsbolagen framhåller de intervjuade att bolagen primärt ska följa ABL,
och om kommunala direktiv krockar med lagstiftningen följer de ABL. Bolagen försöker ändå
förhålla sig till och följa kommunala uppdrag men poängterar samtidigt att det vore mer formellt
riktigt och tydligare om uppdrag och åtaganden gick via ägardirektiv.
Sammanfattningsvis går det att konstatera att inte alla bolag fått uppdrag direkt riktade till sig.
De som fått uppdrag ser i regel styrformen som problematisk och svår att förhålla sig till. Det råder
olika syn gällande om bolagen är bundna av uppdragen eller ej.

2.2.2 Medborgarinflytandet
Enligt styr- och ledningssystemet ska allt arbete inom Borås Stad och dess bolag utgå från medborgarnas
behov. Arbetet ska göra skillnad för Borås Stad och dess invånare. Medborgardialog ska ske när
förtroendevalda behöver mer kunskap om medborgares värderingar, prioriteringar eller åsikter i
en viss fråga, samtidigt ska dialogen ge medborgarna insikt i kommunens ansvar och behov av att
prioritera, och bidra till ökat förtroende för kommunen och de förtroendevalda.
För att fånga dialogen med kunder/medborgare arbetar en del av bolagen med Nöjd-kund-undersökningar,
kundträffar och liknande. Ett bolag ägnar sig åt formella medborgardialoger. Övriga bolag gör det inte.
Sammanfattningsvis kan konstateras att en majoritet av bolagen gör kundundersökningar av olika
slag, men undantagsvis (ett bolag) i form av formella medborgardialoger.

2.2.3 Styrdokumenten
Stadens styrdokument ska enligt styrmodellen vara:
•
•
•
•
•
•

enkla, tydliga och kommunicerbara
tydliga i uppdelning mellan politisk nivå och verksamhetsnivå
förenliga med överordnade dokument
operativa, eller kunna översättas till operativa mål eller indikatorer
utformade för att medge en långtgående decentralisering av beslutsfattande
tidsbestämda

Visionen Borås 2025 ska ligga till grund för övriga styrdokument. Kommunfullmäktige fastställer
strategier, riktlinjer och program som är på övergripande nivå. Kommunfullmäktige kan också
fastställa planer och regler som är mer konkreta. Enligt styrmodellen kan Kommunstyrelsen utan
särskilt bemyndigande från Kommunfullmäktige, fastställa anvisningar för t.ex. lönesättning,
budgetdirektiv och budgetramar. Frågor av större vikt eller av principiell beskaffenhet ska beslutas
av Kommunfullmäktige.
Bolagens förhållanden till Stadens styrdokument
I författningssamlingen finns ett antal dokument, bland annat bolagsordning och ägardirektiv
för respektive bolag. De styrdokument som samtliga bolag anser sig formellt vara bundna av är
bolagsordning och ägardirektiv. Bolagen har generellt svårt att peka på vilka övriga av Stadens
styrdokument de är ålagda att följa.
Bostadsbolagen anser sig vara styrda av ägardirektiv och bolagsordning, men anser sig inte vara
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bundna att följa samtliga styrdokument. Två av bostadsbolagen arbetar aktivt med att ta fram
egna styrdokument, och om respektive styrelse har tagit fram ett likartat dokument inom berört
område anser de sig inte behöva följa Borås Stads styrdokument. Om de uppfattar att Borås Stads
styrdokument är otydligt tar de fram ett eget styrdokument. Bolagens egna styrdokumenten verkar
i regel i Borås Stads anda.
Om Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige beslutar om styrdokument som bostadsbolagen
anser är irrelevanta bortser de från dokumenten. Två av bolagen anser sig inte ha resurser till att sätta
sig in i eller ta fram fler än de mest nödvändiga styrdokumenten. Allmänt lyfter bostadsbolagen att
ett stort problem med bolagsstyrningen i Staden är att många tjänstemän såväl som förtroendevalda
i okunskap ser bolagen som förvaltningar och följaktligen tror att bolagen kan styras på samma
sätt som förvaltningarna.
Sex bolag anser sig vara bundna av alla kommunala styrdokument som de ser som relevanta för
bolagen. Bolagen menar att de är en del av Borås Stad och ska följa de direktiv som kommer från
staden. Två av bolagen lyfter dock att vid de tillfällen som de anser att styrdokumenten står i konflikt
med ABL utgår de från ABL. Dessa sex bolag anser inte att kommunala styrdokument behöver
antas på bolagsstämmor för att gälla.
Sammanfattningsvis går det att konstatera att samtliga bolag anser sig vara skyldiga att följa
ägardirektiv och bolagsordning under förutsättning att bolagen anser att de inte strider mot ABL.
Uppfattningen om huruvida bolagen är skyldiga att följa övriga styrdokument och direktiv eller ej
varierar från bolag till bolag. De bolag som anser sig skyldiga att följa samtliga styrdokument och
direktiv har svårt att peka på vilka direktiv de är skyldiga att följa.
Bolagens förhållande till ägardirektiven redovisas mer detaljerat under avsnitt 2.3.

2.2.4 Uppföljningen
Bolagen ska upprätta budget för nästkommande år och flerårsprognos för godkännande i Kommunstyrelsen.
I förekommande fall ska detta även göras för bolagens affärsområden. Kommunfullmäktige ska
godkänna bolagens finansiella mål. Bolagen ska göra ekonomiska uppföljningar till Kommunfullmäktige
per april och per augusti. Hur uppföljningen praktiskt går till redovisas under stycke 2.4.2 Formell
uppföljning.

2.3 Bolagens förhållande till ägardirektiven
Bolagen styrs primärt genom bolagsordningar och ägardirektiv. Bolagen står under Kommunstyrelsens
uppsikt och ska enligt respektive bolags ägardirektiv och styr- och ledningssystemet följa direktiv
från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. I respektive ägardirektiv framgår att ”Bolaget
står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige
och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv”.
Granskningen visar att vissa av bolagen inte anser att Kommunfullmäktige juridiskt kan ge bolagen
uppdrag eller ålägga bolagen att följa styrdokument. De menar att uppdraget/styrdokumentet
måste godkännas i ägardirektiv på bolagsstämma för att gälla. Två bolag uppfattar att bolagen
främst ska följa de mål som står i ägardirektivet, men att de även ska följa andra direktiv utfärdade
av Kommunstyrelsen. Samtidigt har de svårt att peka på vilka andra styrdokument de är ålagda att
följa. Andra bolag menar å sin sida att även om de formellt inte är bundna att följa direktiv som inte är
antagna på bolagsstämman har de ändå en förpliktelse att verka i enlighet med Kommunfullmäktiges
intentioner.
Ett bolag lyfter att enligt ägardirektivet ska bolagets budget godkännas av Kommunstyrelsen.
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Detta anser de gå utanför uppsiktsplikten och vara problematiskt då det är styrelsen och inte
Kommunstyrelsen som är ansvarig för bolagets resultat och utveckling inför Kommunfullmäktige.
Sex bolag anser att ägardirektiven överlag är väl utformade. I de fall styrelserna sett ett behov av att
revidera ägardirektiven har de i dialog med Kommunstyrelsen påbörjat förändringsarbete.
Ett bolag menar att det visserligen får igenom ändringar i ägardirektiv vid behov, men att det tar
för lång tid.
Bostadsbolagen har gemensamt gått igenom bolagsordningar och ägardirektiv och ser ett antal problem
med dagens dokument. Allmänt ses det som problematiskt att ägardirektiven mer är utformade
som reglementen för nämnder än som ägardirektiv. Bolagen lyfter under intervjuerna flera punkter
i bolagsordningarna och ägardirektiven som de anser står i strid med ABL, bl.a. formuleringen om
att bolaget ska följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse utfärdade direktiv. Bolagen
uppger att de initierat processer för att uppdatera bolagsordningar och ägardirektiv men hittills inte
fått gehör hos Kommunstyrelsen för föreslagna förändringar. Beslut som avser bolagets verksamhet
ska fattas av bolagsorganen och styras av affärsmässiga överväganden.
Enligt ägardirektiven ska frågor av principiell beskaffenhet beslutas av Kommunfullmäktige. Det
råder dock en osäkerhet hos vissa av bolagen om vilka frågor som är av principiell beskaffenhet. Tre
av bolagen anser att det är tydligt vilka ärenden som ska behandlas av Kommunfullmäktige. Två
bolag anser att för många frågor behöver behandlas av Kommunfullmäktige, och att detta hämmar
bolagens utveckling.
Kommunstyrelsens beslut om förstärkt ägarstyrning innebär att ett övergripande bolagsstyrningsdokument/
ägardirektiv som ska gälla för samtliga bolag tas fram. Detta ska åtföljas av en kortare del, specifik
för det enskilda bolaget.
Sammanfattningsvis går det att konstatera att det råder enighet i bolagen om att bolagsordningar
och ägardirektiv ska följas under förutsättning att de inte strider mot ABL. Samtidigt råder det
relativt stor diskrepans mellan vad de olika bolagen läser in i de olika punkterna i ägardirektiven och
bolagsordningarna. Det är stor skillnad i tolkningen av meningen ”Bolaget står i sin verksamhet
under Kommunstyrelsens uppsikt och ska följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen
med stöd av delegation utfärdade direktiv” där vissa bolag menar att de ska följa allt som beslutas
i Kommunfullmäktige som berör bolagen medan andra bolag endast anser sig vara förpliktigade
att verka i Kommunfullmäktiges anda.

2.4 Kommunstyrelsens beredning och rapportering av
bolagsfrågor
2.4.1 Stadshus AB
Enligt bolagen utövar inte Stadshus AB någon särskild ledning och styrning idag, och bolagen
menar att Stadshus AB främst syftar till att få skattemässiga fördelar och ekonomiska synergieffekter.
Bolagen upplever att Stadshus AB inte har förutsättningar för att styra och leda bolagen i koncernen,
och att det för verksamheten inte är någon skillnad på att vara organiserade under Stadshus mot att
vara ett bolag utanför Stadshuskoncernen. Vissa av bolagen ser inte heller något behov av att ha ett
aktivt moderbolag, då eventuell dialog ändå sker direkt med kommunalråden.
Två bolag lyfter att det hade varit en fördel om samtliga fastighetsbolag var samlade i en koncern.
Koncernbildningen skulle underlätta omfördelning av personella och ekonomiska resurser mellan
bolagen och möjliggöra stadsövergripande lösningar i exempelvis flyktingfrågor. Samtidigt betonar
de mindre fastighetsbolagen att de har svårt att se några tydliga effektivitetsvinster med en gemensam
koncern.
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Inom ramen för Kommunstyrelsens förstärkta ägarstyrning ska fortsatt styrning ske genom
Kommunstyrelsen, men med ett förtydligat ansvar för styrelsen i Stadshus AB. Vidare ska
tjänstemannaansvaret förtydligas. Finanschefen utses till vice VD för Stadshus AB, en bolagsgrupp
bildas vid Stadskansliet, och bolagsstyrningen förstärks resursmässigt.
Det råder personunion mellan Kommunstyrelsen och styrelsen i Borås Stadshus AB. Det är samma
förtroendevalda och tjänstemän som bereder ärenden från Borås Stadshus AB till Kommunstyrelsen
som det är från Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige.
Sammanfattningsvis anser inte bolagen att det ur styrningssynpunkt är någon avgörande
skillnad på att vara organiserad i Stadshuskoncernen eller utanför Stadshuskoncernen. Bolagen
ser koncernbildningen primärt som en konstruktion för att vinna ekonomiska och skattemässiga
fördelar. Det råder personunion mellan Kommunstyrelsen och styrelsen i Borås Stadshus AB.

2.4.2 Formell uppföljning
Kommunstyrelsens uppföljning av bolagen innefattar primärt de rapporteringsrutiner som ingår i
ägardirektiven enligt nedan:
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning samt delårsrapporter
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan
I granskningen noteras att inga protokoll från bolagen finns som anmälningsärenden i Kommunstyrelsens
protokoll. Inga protokoll gällande dotterbolagen är anmälda till Borås Stadshus AB (avseende
perioden 2015 till augusti 2016). Bolagens resultat per april, augusti och december (årsredovisning)
följs upp av Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bereder och sammanställer materialet. I
samband med behandling av Borås Stads årsredovisning beslutar Kommunstyrelsen om de
kommunala bolagens verksamhet varit förenlig med det kommunala ändamålet och inom ramen
för de kommunala befogenheterna. Bolagen anser sig vara bundna av den ekonomiska
uppföljningen och är generellt nöjda med hur den fungerar.
Respektive årsstämma godkänner årsredovisningen och beviljar styrelse och VD ansvarsfrihet
för verksamhetsåret. Årsredovisningen ska enligt Styr- och ledningssystemet ge information om
bolaget följt Kommunfullmäktiges inriktning, om man nått målen och genomfört uppdragen i
budgeten, samt hur resurserna använts. Samtliga bolag har i sina årsredovisningar tagit ställning till
att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna
kommunala syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. Bolagens analys
avseende måluppfyllelsen varierar mellan bolagen, från ingen analys till relativt omfattande analys.

Bolagens budget och finansiella mål
Enligt respektive ägardirektiv ska bolagens budgetar godkännas av Kommunstyrelsen. De godkända
budgetarna fungerar sedan som beredningsunderlag inför att Kommunfullmäktige fattar beslut
om bolagens finansiella mål (soliditet och avkastningskrav).
Sex av de kommunala bolagen har inte avkastningskrav eller soliditetskrav. Avseende Stadshus
AB ställs krav på soliditet. Fyra av bolagen är s.k. förlustbolag som är beroende av koncernbidrag
för sin fortlevnad. För förlustbolagen finns inga finansiella mål. Sju av bolagen presenterar ingen
verksamhetsplan utan endast budget. Bolagen budgeterar 2016 för en omsättning på drygt 2 mdkr
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och ett resultat efter finansiella poster på 111 mnkr. Stadshusbolagen budgeteras bidra med ett
resultat på 75 mnkr, bostadsbolagen 22 mnkr, samt övriga bolag med 14 mnkr.
Samtliga intervjuade ser positivt på att ha finansiella mål. Flera bolag uppger att de aldrig haft några
särskilda finansiella mål. Upplevelsen är att Kommunstyrelsen är nöjda så länge som de generar
ett positivt resultat och att förlustbolagen följer budget. Fem bolag uppfattar att de har finansiella
mål. Två bolag menar att det i realiteten inte finns några finansiella mål för bolagets verksamhet.
Bolagen ger själva utifrån budget förslag till vilka finansiella krav Kommunfullmäktige ska ställa,
och Kommunfullmäktige antar dessa. Kraven följs inte upp av Kommunstyrelsen. Två av bolagen
uppger att de inte varit medvetna om att de faktiskt har finansiella mål.
Såväl bostadsbolagen som andra bolag lyfter i intervjuer att Kommunstyrelsen skulle vinna på att ha
en dialog med bolagen, och i samråd ta fram mer relevanta finansiella mål. Samtliga bostadsbolag, och
ett bolag i Stadshuskoncernen problematiserar soliditetsmålen. Man pekar på att Kommunstyrelsen
uppmanar bolagen att göra tunga investeringar, samtidigt som Kommunfullmäktige har beslutat
om soliditetsmål som inte kommer att vara möjliga att nå om bolagen gör efterfrågade investeringar.
Flera intervjuade anser att de finansiella målen bör fastställas i respektive ägardirektiv.

Bolagens finansiering
Under tre intervjuer lyfts frågan om den långsiktiga finansieringen av kommunkoncernens förlustbolag.
Flera av de vinstbringande bolagen har tunga investeringar framför sig och gör bedömningen att
de kommer ha svårt att leverera en avkastning som motsvarar dagens nivåer. Ett av bolagen menar
att de även framöver kommer kunna lämna koncernbidrag i liknande omfattning som idag. Två av
bolagen framhåller att det saknas en långsiktig bolagsstrategi i Staden, en strategi som skulle kunna
identifiera finansiella och verksamhetsmässiga samordningsvinster mellan bolagen, och som skulle
kunna pröva om viss verksamhet fungerar bättre i förvaltningsform.
Bolagen pekar på att finansieringen av de förlustbringande bolagens verksamhet med medel från
de vinstbringande har medfört att delar av koncernen fått en låg soliditet. Samtidigt lyfter en av de
intervjuade att kommunen ska sköta åtaganden som inte näringslivet vill eller kan ta hand om och
därmed är inte det primära syftet med kommunala bolagens verksamhet vinst.
I Kommunstyrelsens förstärkta ägarstyrning ska ägarens avkastningskrav ses över och förtydligas.
Sammanfattningsvis anser bolagen att de finansiella målen är ett utvecklingsområde, och att den
långsiktiga finansieringen av bolagens verksamhet, och organisationsformerna behöver analyseras
djupare ur ett helhetsperspektiv.

2.4.3 Informell uppföljning och dialog
Den skriftliga styrningen och uppföljningen ska enligt Styr- och ledningssystemet kompletteras med
en tydlig och planerad muntlig dialog. Dialog kan ske genom Planerings- och UPPföljningssamtal
(PLUPP) mellan förtroendevalda. Bolagen har till skillnad från stadens förvaltningar inga Planeringsoch UPPföljningssamtal (TUPP) mellan tjänstemän.
PLUPP-samtalen sker en gång om året för de mindre bolagen, och två gånger årligen för de större
bolagen (Undantaget BoråsBorås TME AB där de två ansvariga kommunalråden sitter i styrelsen).
PLUPP-samtalen är en dialog mellan ansvariga kommunalråd och respektive styrelsepresidium.
För respektive möte var det 2015 avsatt 45 minuter för små bolag, och två timmar för större bolag.
Samtalet är dels en genomgång av årets som varit, dels framåtsyftande kring bolagets utveckling. Flera
av bolagen önskar sig en tydligare formell politikerdialog mellan Kommunstyrelsen och respektive
bolagsstyrelse. Flera av bolagen upplever en brist på styrning och återkoppling. Det sker ingen formell
skriftlig återkoppling av PLUPP-samtalen, och frågan lyfts hur övriga Kommunstyrelsen får ta del
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av resultaten från samtalen. Flertalet representanter för bolagen menar att den tid som är avsatt för
PLUPP-samtal är för kort för att kommunalråden ska hinna sätta sig in i bolagens problemställningar.
Stadskansliet ska eftersträva en dialog med bolagen i samband med den fasta rapporteringen till
Kommunstyrelsen. Bolagen har löpande kontakt med stadskansliets finansavdelning. I övrigt sker
en informell dialog mellan tekniska bolag och förvaltningar via så kallade Torkel-Möten.
Kommunstyrelsens förstärkta ägarstyrning innebär att två PLUPP-samtal ska genomföras årligen
i bolagen, att budgetinstruktionerna förtydligas, att bolagsfrågorna ska stämmas av kontinuerligt
mellan förtroendevalda och tjänstemän, att kommunchef och finanschef vid fyra tillfällen årligen
ska genomföra VD-träffar, samt att en årlig bolagsdag ska genomföras.
Sammanfattningsvis visar granskningen att dialogen mellan Kommunstyrelsen och bolagen
uppfattas som otillräcklig av bolagen. PLUPP-samtalen ger inte utrymme för en meningsfull dialog
om bolagets verksamhet. Flera av de intervjuade ser dagens PLUPP-samtal som för korta för att de
ansvariga kommunalråden ska hinna sätta sig in i bolagens utmaningar. Flera av de intervjuade
efterlyser en mer formell politikerdialog där också skriftlig uppföljning ingår.

2.5 Styrningen av bolagen i jämförbara städer
I syfte att få perspektiv på styrningen i Borås Stad har ägardirektiv och bolagsordningar i SCB:s
kategori Större städer och SKL:s exempel för ägardirektiv och bolagsordning jämförts för moderbolag
(Stadshus AB), bostadsbolag och energi/miljöbolag och Turist-, konferens- och eventbolag. Av de
31 kommunerna har bolagsordningarna i 21 kommuner och ägardirektiven i 23 kommuner gåtts
igenom och jämförts.
Allmänt är bolagsordningarna i jämförelse med ägardirektiven mer lika i de jämförda kommunerna.
Det som allmänt saknas i bolagsordningarna för Borås Stads bolag är att ärendet framläggande av
lekmanarevisionens granskning saknas under rubriken Ärenden på årsstämma. Gällande rubriken
Bolagstämmans kompetens avseende köp och investeringar framgår inte några beloppsgränser när
beslut ska tas av bolagsstämman.
I Borås Stads bolagsordningar lyfts Kommunstyrelsens rätt till insyn. Till skillnad mot flera av de
jämförda kommunerna och SKL:s exempelbolagsordning finns det dock ingen skrivelse om rätten
endast gäller i den mån att hinder ej föreligger på grund av sekretess.
I en majoritet av de jämförda ägardirektiven framgår det att Kommunfullmäktige ska ta ställning
i ärenden av principiell beskaffenhet. Detta framgår även i ägardirektiven för Borås Stads bolag.
I ägardirektiven för bolagen i Borås Stad står det att: ”Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens
verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås Stad….” Liknande formuleringar finns
endast i ett fåtal av de andra jämförda kommunernas ägardirektiv. Ett aktiebolag är en självständig
organisatorisk enhet i kommunens verksamhet, vilket inte framgår av nuvarande formulering av
Borås Stads ägardirektiv. SKL skriver istället i sitt exempelägardirektiv ”Bolaget ägs av X-stads
kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta 4”.
Vidare står det i Borås Stads ägardirektiv att ”Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens
uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen utfärdade direktiv.” SKL
framhåller att kommunala bolag kan bli ålagda att följa kommunala direktiv, styrdokument och

4 Sveriges Kommuner och Landsting, Exempel på ägardirektiv avseende X-stads Återvinning AB med kommentar, s. 1.
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uppdrag men att dessa i så fall ska antas på respektive bolagsstämma. I SKLs exempel på ägardirektiv
står därför ” Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade
av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.5 ” Som redogjorts för
tidigare framgår att I 8 kap 41 § 2 st. ABL följer motsatsvis att bolagets ägare endast genom beslut
på bolagsstämma kan ge bindande ägardirektiv till bolaget. I SKL:s exempelägardirektiv framgår
också att bolaget inte behöver följa direktiv som strider mot tvingande bestämmelser i lag eller
annan författning eller mot bolagets intresse.6
Ett antal av bolagen i andra kommuner har utskrivna avkastningskrav och soliditetstal i ägardirektiven,
antingen som ska gälla direkt eller som bolagen ska sträva emot. I ägardirektivet för Borås Stad
framkommer inga utskrivna finansiella mål, istället står det: ”Bolaget skall årligen upprätta en budget för
det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen
bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för
verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden.
Förslag till finansiering av verksamheten skall lämnas in i samband med budgeten. Bolagets drift- och
investeringsbudget, verksamhets- samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga
till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m.m.
för det kommande året.” I 8 kap 4 § ABL framgår att Styrelsen skall se till att bolagets organisation är
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. I 8 kap 29 § ABL framgår bl.a. att den verkställande direktören
skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse
med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt. Utifrån ovanstående
paragrafer lyfter vissa av de intervjuade att kravet på Kommunstyrelsens godkännande av drift- och
investeringsbudget, verksamhets- samt finansieringsplan inte är förenligt med ABL. Borås Stad är
också det enda av de jämförda kommunerna som har ett sådant krav inskrivet i sina ägardirektiv.
I Ägardirektiven för samtliga bolag i Borås Stad framgår att ”De personalpolitiska riktlinjer som
fastställts för kommunen gäller också för bolagen. Bolaget ska teckna branschspecifika kollektivavtal och
ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter.
Det innebär att de löner som Borås fastställer för kommunen även skall gälla för bolaget, såvida inte
centrala avtal säger annorlunda.” Formuleringar om att bolagen ska ha en liknande personalpolitik
som resterande kommunen finns i drygt hälften av de jämförda kommunerna.
I Ägardirektiven för samtliga bolag i Borås Stad framgår vidare att ”Löne- och anställningsvillkor för
VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsen…” Liknande formuleringar
finns i hälften av de jämförda kommunernas ägardirektiv.
I knappt hälften av de studerade ägardirektiven framgår det att handlingar ska vidaresändas till
Kommunstyrelsen (styrelseprotokoll, ekonomisk uppföljning etc.), vilket gällen även i Borås Stads
bolag ägardirektiv.

5 Sveriges Kommuner och Landsting, Exempel på ägardirektiv avseende X-stads Återvinning AB med kommentar, s. 1.
6 Sveriges Kommuner och Landsting, Exempel på ägardirektiv avseende X-stads Återvinning AB med kommentar, s. 1.
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Sammanfattningsvis avviker ägardirektiv och bolagsordningar för Borås Stads bolag främst avseende:
• Tillskillnad mot flera av de jämförda kommunerna och SKL:s exempelbolagsordning finns
ingen skrivning om att Kommunstyrelsens rätt att ta del av handlingar endast gäller i den mån
att hinder ej föreligger på grund av sekretess.
• I ägardirektiven för bolagen i Borås Stad framgår att dessa ska lämna en drift och investeringsbudget,
verksamhets och finansieringsplan som ska godkännas av Kommunstyrelsen. I de jämförda
kommunerna finns inga sådana skrivningar.
• Endast ett fåtal av kommunerna har en liknande skrivning som Borås i ägardirektivet om att
bolagen är underordnade kommunfullmäktige. Istället står det att bolaget ägs av kommunen,
är en del av kommunens verksamhet och ska i sin verksamhet beakta detta.
• I ägardirektiven för Borås Stads bolag framkommer att de ska följa direktiv utfärdade av
Kommunfullmäktige och direktiv utfärdade av Kommunstyrelsen på delegation. I hälften av
kommunerna finns skrivningar om att bolagen ska följa direktiv utfärdade av Kommunfullmäktige.
I SKL:s exempeldirektiv framkommer att bolagen ska följa direktiv av Kommunfullmäktige
och Kommunstyrelsen men att dessa först behöver fastställas av bolagsstämman.
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3 STADSREVISIONENS BEDÖMNINGAR
Stadsrevisionen granskade 2013 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt (2013-03-11). I denna granskning
konstaterades att styrningen av bolagen är svagare och mer otydlig än styrningen av nämnderna.
Förhållandet är likartat i flertalet av landets kommuner och delvis en följd av att bolagsformen i sig väljs
för att verksamheten ska kunna drivas och styras på ett mer självständigt sätt. Kommunstyrelsen har
efter Stadsrevisionens förra granskning uttalat att styrning av bolagen ska utvecklas, och lagstiftningen
har därtill skärpts. I augusti 2016 beslutade Kommunstyrelsen om en förstärkt bolagsstyrning.
Effekterna av de förändringar som nu initierats kan av naturliga skäl inte avläsas ännu.
I granskningen har de nya rutinerna beaktats, och Stadsrevisionen gör med utgångspunkt från
granskningsresultaten en bedömning av ändamålsenligheten och räckvidden för den nya ordningen,
och en bedömning av vilka ytterligare utvecklingsbehov som kan identifieras. En viktig del av
granskningsresultatet i detta sammanhang är intervjuer med representanter för bolagen. Intervjuerna
påvisar skillnader i tolkningar och synsätt och styrningens genomslag på verksamhetsnivå.
Stadsrevisionen anser att Kommunstyrelsens beslut om en förstärkt ägarstyrning är ett steg i rätt
riktning, men bedömer att styrningen av bolagen behöver utvecklas och förtydligas ytterligare.
Bolagen uppfattar och tolkar styrsignalerna på olika sätt, och man styr sina verksamheter och sin
ekonomi med olika grad av självständighet. Stadsrevisionen bedömer att en ökad tydlighet kan
nås om styrningen på ett entydigt sätt förmedlas genom ägardirektiven med beslut på bolagsstämmorna. Vi bedömer att lagstiftaren, normgivande organ (SKL) och till viss del andra kommuners
agerande, ger stöd för tolkningen att styrningen ska ske på detta sätt. Frågan är central och påverkar
flertalet hållningar i bolagsstyrningen eftersom den berör den grundläggande utgångspunkten för
styrningen; på vilket sätt lagstiftningen reglerar bolagens verksamhet och ansvar. Kommunstyrelsens
förstärkta ägarstyrning innefattar en förändring av ägardirektiven. Bolagen ska ha en gemensam
del följd av en bolagsspecifik. Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att Kommunstyrelsen
i detta sammanhang enligt ovan förtydligar ägardirektiven med avseende på styrning, och att
tillämpbarheten för relevanta styrdokument, eventuella uppdrag och ekonomiska och finansiella
mål ska förmedlas i ägardirektiven. Det är i sammanhanget väsentligt att ägardirektiven utformas
på ett sätt som säkerställer att det finns en gemensam tolkning i Kommunstyrelsen och bolagen,
vilket inte är fallet i nuläget.
Borås Stads bolag ska följa styr- och ledningssystemet. I ägardirektiven framgår att bolagen ska
följa ”…av Kommunfullmäktige utfärdade direktiv…”, men det preciseras inte vad detta innebär
och ingen systematisk uppföljning genomförs. Otydligheten medför att bolagen agerar på olika
sätt. Det går inte att följa om och hur Kommunfullmäktiges strategiska målområden bryts ner till
indikatorer och hur bolagen arbetar med Kommunfullmäktiges målområden. De bolag som arbetar
med de strategiska målområdena följs inte upp på detta i någon större utsträckning. Stadsrevisionen
bedömer att avsaknaden av uppföljningsbara mål i ägardirektiven medför svårigheter att avgöra om
bolagen bedriver en ändamålsenlig verksamhet.
Stadsrevisionen bedömer att även den ekonomiska och finansiella styrningen är ett utvecklingsområde.
Bolagens budgetar ska godkännas av Kommunstyrelsen, och ekonomistyrning vid stadskansliet har
en löpande dialog med bolagen om ekonomin. Samtidigt saknas till stor del adekvata finansiella mål.
Stadsrevisionen bedömer att Kommunstyrelsen i enlighet med SKL:s rekommendationer bör
utveckla och besluta om en ägaridé och en bolagspolicy. I arbetet med en ägaridé bör prövas vilken
bolagsstruktur som är den mest ändamålsenliga för Staden i dess helhet och vad man långsiktigt vill
att bolagen ska ha för roll. I bolagspolicyn bör styrningsprinciper och beslutsordningar konkretiseras.
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Kommunstyrelsen bereder och följer upp bolagens verksamhet genom Stadskansliet (ekonomistyrning).
Stadsrevisionen bedömer att den förstärkta ägarstyrningens beslut om utökat antal PLUPP-samtal,
förtydligande av tjänstemannaansvar, utökade personella resurser och en utökad mötesaktivitet
(VD-möten och bolagsdag) kommer att stärka ägarstyrningen. Bedömningen är samtidigt att
en förutsättning för utväxling på dessa åtgärder är att styrningen genom ägardirektiven enligt
ovan fullföljs och att uppföljningen av bolagens verksamhet förstärks. Uppföljningen bör innefatta
protokollförda PLUPP-samtal och en ordning där styrelseprotokoll från bolagen är anmälningsärenden
vid Kommunstyrelsemöten. Vidare bör bolagsfrågornas hantering i Kommunfullmäktige förtydligas.
Det föreligger idag en osäkerhet i vissa av bolagen när det gäller vilka frågor som ska tas upp för
beslut i fullmäktige.
Det råder personunion mellan styrelsen i Borås Stadshus AB och Kommunstyrelsen, vilket kan ge
fördelar ur styrningssynpunkt. I den förstärkta ägarstyrningen görs inga förändringar härvidlag.
Stadsrevisionen vidhåller tidigare bedömning att arrangemanget - som är vanligt i svenska kommuner
- är problematiskt när det gäller uppsikt och ansvarsprövning.
Inom ramen för Kommunstyrelsens förstärkta ägarstyrning stärks Stadshus AB:s roll. Stadsrevisionen
bedömer detta som positivt, men den strategiska rollen behöver förtydligas, liksom koncernstrategin
utifrån en ägaridé. I dagsläget uppfattar de ingående bolagen att stadshuskoncernen enbart har en roll
när det gäller resursfördelning och skattefrågor och inte när det gäller strategiska verksamhetsfrågor.
I enlighet med ovanstående bedömer Stadsrevisionen att Kommunstyrelsen inom ramen för en
ägaridé bör överväga koncernbildningarnas ändamålsenlighet, inklusive bostadsbolagens ställning.
Granskningen har innefattat en jämförelse av styrningen av Borås Stads bolag med ett antal andra
kommuner, i första hand med utgångspunkt från en jämförelse av bolagsordningar och ägardirektiv.
Styrdokumenten är i flertalet avseenden lika i kommunerna. Borås Stad avviker på några områden.
Granskningen ger inte underlag för att avgöra om dessa avvikelser medför några betydande skillnader
i styrningen av bolagen i de jämförda kommunerna i praktiken. I enlighet med ovanstående bedömer
Stadsrevisionen det som väsentligt att säkerställa att dessa avvikelser inte utgör avsteg från lagstiftning
och normer.

Ola Sabel
revisionschef
certifierad kommunal revisor

Olof Fredholm
granskningsledare
kommunal yrkesrevisor
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4 Källförteckning
Lagar och förordningar
Aktiebolagslag (2005:551)
Kommunallag (1991:900)
Normgivande rekommendationer
SKL. 2006. Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag Erfarenheter och idéer.
Hansson, Lennart. 2006. Styrning av kommun och landstingsägda företag - ett förslag till ett
utvecklingsprogram. SKL
SKL. (2013) Exempel på bolagsordning för ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag
SKL. (Okänt utgivningsår) Exempel på bolagsordning med kommentar, Återvinning Aktiebolag
SABO och SKL. (2013) En handledning Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
Kommunala styrdokument
Borås Stads styr- och ledningssystem (Dnr 2013/KS0555)
Borås Stad. Borås 2025 Vision och strategi (Dnr 2011/KS0707)
Borås Stad. Budget 2016 (Dnr 2015/KS0069)
Borås Stad. Budget för de kommunala bolagen 2016 (Dnr 2015/KS0713)
Bolagsordningar för Borås Stads samtliga bolag
Ägardirektiv för Borås Stads samtliga bolag
Urval av bolagsordningar från kommunerna: Falun, Halmstad, Helsingborg, Hässleholm, Jönköping,
Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Luleå, Norrköping, Nyköping, Skövde,
Södertälje, Trollhättan, Uddevalla, Umeå, Varberg, Västerås, Växjö, Örnsköldsvik
Urval av ägardirektiv från kommunerna: Falun, Halmstad, Helsingborg, Hässleholm, Jönköping,
Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Luleå, Norrköping, Nyköping, Skellefteå,
Skövde, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Varberg, Västerås, Växjö,
Örnsköldsvik

22

Styrning av de kommunala bolagen

Intervjuer
Intervju 1 med representanter för Borås Parkering AB. 2016-05-23
Intervju 2 med representant för BoråsBorås TME AB/Borås Textile Fashion AB. 2016-05-30
Intervju 3 med representanter för Borås Lokaltrafik AB. 2016-06-02
Intervju 4 med representanter för Borås Djurpark AB. 2016-06-20
Intervju 5 med representant för Fristadbostäder AB. 2016-06-27
Intervju 6 med representant för Toarpshus AB/Sandhultsbostäder AB. 2016-06-29
Intervju 7 med representanter för Borås Elnät AB. 2016-07-07
Intervju 8 med representant för Viskaforshem AB. 2016-08-25
Intervju 9 med representanter för Borås Energi och Miljö AB. 2016-08-23
Intervju 10 med representant för Industribyggnader i Borås AB. 2016-08-25
Intervju 11 med representanter för AB Bostäder i Borås. 2016-08-26
Intervju 12 med representanter för Borås Stadshus AB/Stadskansliet. 2016-09-29
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Stadsrevisionen granskade 2013 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
(2013-03-11). I denna granskning konstaterades att styrningen
av bolagen är svagare och mer otydlig än styrningen av
nämnderna. Förhållandet är likartat i flertalet av landets
kommuner och delvis en följd av att bolagsformen i sig väljs
för att verksamheten ska kunna drivas och styras på ett mer
självständigt sätt. Kommunstyrelsen har efter Stadsrevisionens
förra granskning uttalat att styrning av bolagen ska utvecklas,
och lagstiftningen har därtill skärpts. I augusti 2016 beslutade
Kommunstyrelsen om en förstärkt bolagsstyrning. Effekterna
av de förändringar som nu initierats kan av naturliga skäl inte
avläsas ännu.

genomförs. Otydligheten medför att bolagen agerar på olika
sätt. Det går inte att följa om och hur Kommunfullmäktiges
strategiska målområden bryts ner till indikatorer och hur bolagen
arbetar med Kommunfullmäktiges målområden. De bolag
som arbetar med de strategiska målområdena följs inte upp på
detta i någon större utsträckning. Stadsrevisionen bedömer att
avsaknaden av uppföljningsbara mål i ägardirektiven medför
svårigheter att avgöra om bolagen bedriver en ändamålsenlig
verksamhet.
Stadsrevisionen bedömer att även den ekonomiska och finansiella
styrningen är ett utvecklingsområde. Bolagens budgetar ska
godkännas av Kommunstyrelsen, och ekonomistyrning vid
stadskansliet har en löpande dialog med bolagen om ekonomin.
Samtidigt saknas till stor del adekvata finansiella mål.

I granskningen har de nya rutinerna beaktats, och Stadsrevisionen
gör med utgångspunkt från granskningsresultaten en bedömning
av ändamålsenligheten och räckvidden för den nya ordningen,
och en bedömning av vilka ytterligare utvecklingsbehov som
kan identifieras. En viktig del av granskningsresultatet i detta
sammanhang är intervjuer med representanter för bolagen.
Intervjuerna påvisar skillnader i tolkningar och synsätt och
styrningens genomslag på verksamhetsnivå.

Stadsrevisionen bedömer att Kommunstyrelsen i enlighet
med SKL:s rekommendationer bör utveckla och besluta om
en ägaridé och en bolagspolicy. I arbetet med en ägaridé bör
prövas vilken bolagsstruktur som är den mest ändamålsenliga
för Staden i dess helhet och vad man långsiktigt vill att bolagen
ska ha för roll. I bolagspolicyn bör styrningsprinciper och
beslutsordningar konkretiseras.

Stadsrevisionen anser att Kommunstyrelsens beslut om en
förstärkt ägarstyrning är ett steg i rätt riktning, men bedömer
att styrningen av bolagen behöver utvecklas och förtydligas
ytterligare. Bolagen uppfattar och tolkar styrsignalerna på
olika sätt, och man styr sina verksamheter och sin ekonomi
med olika grad av självständighet. Stadsrevisionen bedömer
att en ökad tydlighet kan nås om styrningen på ett entydigt
sätt förmedlas genom ägardirektiven med beslut på bolagsstämmorna. Vi bedömer att lagstiftaren, normgivande organ
(SKL) och till viss del andra kommuners agerande, ger stöd för
tolkningen att styrningen ska ske på detta sätt. Frågan är central
och påverkar flertalet hållningar i bolagsstyrningen eftersom
den berör den grundläggande utgångspunkten för styrningen;
på vilket sätt lagstiftningen reglerar bolagens verksamhet och
ansvar. Kommunstyrelsens förstärkta ägarstyrning innefattar
en förändring av ägardirektiven. Bolagen ska ha en gemensam
del följd av en bolagsspecifik. Stadsrevisionen bedömer det som
väsentligt att Kommunstyrelsen i detta sammanhang enligt ovan
förtydligar ägardirektiven med avseende på styrning, och att
tillämpbarheten för relevanta styrdokument, eventuella uppdrag
och ekonomiska och finansiella mål ska förmedlas i ägardirektiven.
Det är i sammanhanget väsentligt att ägardirektiven utformas
på ett sätt som säkerställer att det finns en gemensam tolkning
i Kommunstyrelsen och bolagen, vilket inte är fallet i nuläget.

Kommunstyrelsen bereder och följer upp bolagens verksamhet
genom Stadskansliet (ekonomistyrning). Stadsrevisionen
bedömer att den förstärkta ägarstyrningens beslut om utökat
antal PLUPP-samtal, förtydligande av tjänstemannaansvar,
utökade personella resurser och en utökad mötesaktivitet
(VD-möten och bolagsdag) kommer att stärka ägarstyrningen.
Bedömningen är samtidigt att en förutsättning för utväxling
på dessa åtgärder är att styrningen genom ägardirektiven enligt
ovan fullföljs och att uppföljningen av bolagens verksamhet
förstärks. Uppföljningen bör innefatta protokollförda PLUPPsamtal och en ordning där styrelseprotokoll från bolagen är
anmälningsärenden vid Kommunstyrelsemöten. Vidare bör
bolagsfrågornas hantering i Kommunfullmäktige förtydligas.
Det föreligger idag en osäkerhet i vissa av bolagen när det gäller
vilka frågor som ska tas upp för beslut i fullmäktige.
Det råder personunion mellan styrelsen i Borås Stadshus AB och
Kommunstyrelsen, vilket kan ge fördelar ur styrningssynpunkt.
I den förstärkta ägarstyrningen görs inga förändringar härvidlag.
Stadsrevisionen vidhåller tidigare bedömning att arrangemanget
- som är vanligt i svenska kommuner - är problematiskt när
det gäller uppsikt och ansvarsprövning.

Borås Stads bolag ska följa styr- och ledningssystemet.
I ägardirektiven framgår att bolagen ska följa ”…av
Kommunfullmäktige utfärdade direktiv…”, men det preciseras
inte vad detta innebär och ingen systematisk uppföljning

Inom ramen för Kommunstyrelsens förstärkta ägarstyrning
stärks Stadshus AB:s roll. Stadsrevisionen bedömer detta som
positivt, men den strategiska rollen behöver förtydligas, liksom
koncernstrategin utifrån en ägaridé. I dagsläget uppfattar de
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ingående bolagen att stadshuskoncernen enbart har en roll när
det gäller resursfördelning och skattefrågor och inte när det
gäller strategiska verksamhetsfrågor. I enlighet med ovanstående
bedömer Stadsrevisionen att Kommunstyrelsen inom ramen för
en ägaridé bör överväga koncernbildningarnas ändamålsenlighet,
inklusive bostadsbolagens ställning.
Granskningen har innefattat en jämförelse av styrningen av
Borås Stads bolag med ett antal andra kommuner, i första
hand med utgångspunkt från en jämförelse av bolagsordningar
och ägardirektiv. Styrdokumenten är i flertalet avseenden
lika i kommunerna. Borås Stad avviker på några områden.
Granskningen ger inte underlag för att avgöra om dessa avvikelser
medför några betydande skillnader i styrningen av bolagen i de
jämförda kommunerna i praktiken. I enlighet med ovanstående
bedömer Stadsrevisionen det som väsentligt att säkerställa att
dessa avvikelser inte utgör avsteg från lagstiftning och normer.

stadsrevisionen
besöksadress Sturegatan 42 postadress 501 80 Borås
telefon 033-35 71 54 fax 033-35 71 57 e-post revisionskontoret@boras.se
internet boras.se/revisionskontoret

Kc 5

BESLUTSFÖRSLAG

Klassificeringsstruktur i Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad inför en ny informationsklassificeringsstruktur. Stadsledningskansliet ansvarar för införandet.

2017-01-13
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-01-13
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0107 004
Handläggare: Carl Morberg, tfn 033-35 84 29
Datum/avdelningschef: 2017-01-12/GB

Programområde: 1

Sida
1(2)
2017-01-30

Dnr 2017/KS0107 004

Sekretariatet
Carl Morberg
Viktor Lundberg
Desireé Carlsson

Klassificeringsstruktur i Borås Stad
- från objekt till process
Bakgrund
Diariet och andra motsvarande register ska kunna användas för återsökning av ärenden och handlingar under lång tid framåt. Även om det finns datorstödd ärenderegistrering med fritextsökning kan man inte överge diarieplanbeteckningen eller motsvarande beteckningar som underlättar återsökningen. Sambandet mellan ärenderegistrering och arkivet har reglerats i arkivlagen, som anger att nämnder ska se till att ärenderegistrering underlättar en effektiv arkivvård. I arkivlagen 5§ 1p anges att registrering
ska ske på ett från arkivsynpunkt ändamålsenligt sätt. Det är alltså viktigt att handlingar av samma slag hålls samman vid arkivläggningen med stöd av diarieplanbeteckning
eller liknande.
Borås Stad använder sig idag av en diarieplanbeteckning skapad av Sveriges Kommunalförbund, nuvarande Sveriges Kommuner och Landsting från 1989. Det är en
”basplan” som under åren har utvecklats och ändrats inom Borås Stad. Det finns
dock ett behov att se över den befintliga strukturen samt att Borås Stad idag befinner
sig i ett bra läge då man under 2017 kommer införa ett nytt ärendehanteringssystem
samt köpa in ett e-arkiv.
Ny klassificeringsstruktur från SKL och Riksarkivet
SKL och Riksarkivet har, via projektet ”Klassa”, gemensamt arbetat fram en ny nationell informationsklassificeringsstruktur för kommun och landsting. I den nya klassificeringsstrukturen knyts informationen till verksamhetens processer och tanken är att
strukturen ska utgöra en ram för kommunens hela informationsförvaltning från registrering till arkivering. Klassa är således inte bara en ny diarieplan utan ett verktyg för
att redovisa kommunens information och för att få struktur, kontroll och spårbarhet
genom informationens hela livscykel.
Omvärldsbevakning och konsekvenser
Att klassificera och redovisa information utifrån verksamhetens processer är ingen ny
företeelse. Sedan 2009 är det tvingande för statliga myndigheter att använda sig av en
processbaserad informationsredovisning, även om många myndigheter har en längre
tradition av förfaringssättet än så. För kommuner och landsting finns inga tvingande
bestämmelser av liknande karaktär, däremot väljer allt fler kommuner trots det att
klassificera och redovisa sin information processbaserat. På landstingssidan ser man
liknande tendenser där man överger äldre objektsfokuserade klassificeringsstrukturer
till förmån för processbaserade motsvarigheter.
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Borås Stad kommer under nästa år att införa ett nytt kommunövergripande ärendehanteringssystem i vilket man har ambitionen att arbeta helt digitalt. Det pågår samtidigt ett arbete med att skapa förutsättningar för digital arkivering och få ett e-arkiv på
plats. För att kommunen ska lyckas med övergången till digital handläggning och arkivering krävs att man tar ett samlat grepp över hur man klassificerar och redovisar
organisationens information i verksamhetssystem, dokumenthanteringsplaner och
arkivförteckningar. Att ersätta befintlig diarieplan med en modern klassificeringsstruktur är en förutsättning för att få en framgångsrik informationsförvaltning i organisationen. Genom införandet av nytt ärendehanteringssystem och e-arkiv har kommunen
i detta läge en god möjlighet att göra en nystart i informationsredovisningen.
Att införa en ny klassificeringsstruktur i en organisation av Borås Stads storlek medför naturligtvis ett omfattande arbete. Om kommunen använder sig av Klassa underlättas implementeringsarbetet betydligt då man, istället för att ta fram en helt egen
struktur från grunden, enbart behöver göra vissa lokala anpassningar av en befintlig
struktur. Ytterligare fördelar är att kommunen med Klassa följer en etablerad nationell standard, framtagen av Riksarkivet och SKL, med förankring i SCB:s verksamhetsindelning för kommuner och landsting. Borås Stad har dessutom tidigare valt att använda sig av SKL:s diarieplaner i ärendehanteringen och Klassa-strukturen ska ses
som en modernisering och uppdatering av nuvarande diarieplan.
Rekommendationer
Staden rekommenderas införa en ny klassificeringsstruktur baserad på SKL:s och
Riksarkivets struktur Klassa som ska vara styrande för organisationens klassificering
och redovisning av information i ärendehanteringssystem, dokumenthanteringsplaner
och arkivförteckningar.
För arbetet bör det tillsättas en arbetsgrupp med representanter från Stadsledningskansliet med uppgift att anpassa klassificeringsstrukturen efter Borås Stads förhållanden, samt att ta fram en plan för implementering och förvaltning. I uppdraget bör
även ingå att resonera kring om förändringen kräver särskilda informations- eller utbildningsinsatser i organisationen. För att få in verksamheternas synpunkter i arbetet
rekommenderas att stadens Samverkansforum för nämndsekreterare utgöra referensgrupp.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare

SAMRÅDSGRUPPEN FÖR KOMMUNALA ARKIVFRÅGOR

Klassificeringsstruktur för
kommunala verksamheter
VERKSAMHETSOMRÅDEN, PROCESSGRUPPER, PROCESSER
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Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter
Klassificeringsstrukturen är framtagen inom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor vars
huvudmän är Sveriges Kommuner och Landsting samt Riksarkivet. Uppdragstagare var Tom Sahlén,
Sahlén arkivkonsult AB.
Till klassificeringsschemat hör metoddokument som finns publicerade på Samrådsgruppens webbplats
www.samradsgruppen.se Dessa är Metod 1 Begrepps- och analysmodell, Metod 2 Kärnverksamheter
samt Metod 3 Klassificera hälso- och sjukvård.

Vad behöver vi uppnå?
Alla som arbetar med att framställa, registrera, bevara och skydda myndigheternas informationsresurser
berörs av hur informationen systematiseras och hanteras. Det är många roller som gemensamt måste
hjälpas åt att säkra upp och göra vår information användbar även i framtiden.
Målet för varje myndighet ska vara att rätt person ska kunna komma åt rätt information vid rätt tillfälle.
För att uppnå det behöver all information som myndigheten hanterar vara klassificerad och försedd med
rätt attribut för återsökning och behörighet.

Vad är klassificering?
Den klassificeringsstruktur som här redovisas bygger på en verksamhetsstruktur som har en
utgångspunkt i lagstiftning och det är denna struktur som fått bestämma indelningen i
verksamhetsområden (VO), processgrupper (PG) och kärnprocesser.
Klassificering är ett sätt att skapa struktur och sammanhang för att lättare kunna förstå hur olika saker
hänger samman och vilka beröringspunkter de har.
Genom att kartlägga vad en verksamhet arbetar med, dess processer, så skapas en klassificeringsstruktur
bestående av en eller flera huvudnivåer, var och en med sina tillhörande undernivåer. Hur många nivåer
man väljer att bryta ner klassificeringen i beror dels på hur komplex processen är, men även på vad
klassificeringen ska användas till.
Nivåerna i en klassificering går från det övergripande till det specifika. Nivåstrukturen presenteras i
form av en punktnotation, ju fler siffror desto längre ner i undernivåerna, d v s desto mer specifikt.
Exempel
1

Huvudnivå

1.1

Undernivå 1

1.1.1

Undernivå 2 o.s.v.

Klassificering som ett sätt att spegla verksamheten
Klassificeringsstrukturen är organisationsoberoende, d v s den har inte någon koppling till en
myndighetens politik- eller tjänstemannaorganisation. Strukturen visar vilka verksamhetsområden och
processer som hanteras inom de kommunala och landstingskommunala verksamheterna, d v s vad en
verksamhet/myndighet arbetar med och inte vilket organ som gör det. Det senare får tydliggöras genom
organisationsbeskrivningar.

Vad kan en klassificeringsstruktur användas till?
Idag hanteras nästan all information inom en verksamhet i elektronisk form via myndigheternas
verksamhetssystem. En myndighets arkivinformation uppstår i den stund informationen övergår till att
bli allmän handling, inte när den överlämnas till någon form av lösning för långsiktigt bevarande -
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analogt eller digitalt. En klassificeringsstruktur ska kunna användas oavsett hur informationen är
förvarad eller vilket media eller format som används.
Registrering/diarieföring
Kraven på en snabb och enkel återsökning av myndighetens information ökar hela tiden, och då krävs
systematik. Klassificeringen omfattar och speglar all verksamhet, inte bara den verksamhetsinformation
som ska registreras i det centrala dokument- och ärendesystemet eller diariet. Klassificeringen kan
ersätta den nuvarande diarieplanen när handlingar/information ska registreras i myndighetens samtliga
verksamhetssystem. Genom att systematisera och klassificera alla former av information i alla
myndighetens verksamhetssystem skapas goda förutsättningar för återsökning av information utifrån
ämnesområden, på samma sätt som med dagens diarieplan. En klassificeringsstruktur
(verksamhetsmetadata) i kombination med andra metadata skapar struktur och sökbarhet.
Dokumenthantering och informationsklassning
Till klassificeringsstrukturen kan man även koppla de handlingar som uppstår inom respektive process
och förse dessa med olika hanteringsanvisningar och/eller gallringsbeslut. Då skapas en arkiveringsplan,
gallringsplan eller dokumenthanteringsplan.
Arkivering/förtecknande
De informationsmängder som idag hanteras inom en myndighet kräver ordning och bra sökbegrepp,
särskilt om handlingarna är elektroniska. Idag klassificeras den mesta informationen som ska
slutarkiveras enligt det allmänna arkivschemat som är ett hierarkiskt system, utan någon tydlig koppling
till verksamhetens arbetssätt eller var i processen handlingen uppstått. Genom en processbaserad
klassificering som följer informationen under hela dess livscykel skapas en kontinuitet och ett
sammanhang.
Återsökning och forskning
Med dagens digitala teknik finns fantastiska möjligheter att göra sammanställningar utifrån olika
sökbegrepp. Vid forskningsarbete fokuserar man ofta på ett begränsat område och om registreringen
utförts på rätt sätt utifrån klassificeringen så skapas bra förutsättningar för att hitta det man söker.
Långsiktig hållbarhet
Om myndigheternas information klassificeras på rätt sätt skapas förutsättningar för en väl fungerande
informationshantering med bra möjlighet till återsökning och återanvändning av myndighetens samlade
information. Detta är ännu viktigare om informationen hanteras digitalt i system för
verksamhetsinformation eller i system för långsiktigt bevarande. Informationen finns då inte i någon
fysisk form. Det kräver en väl utarbetad struktur och genomtänkta sökparametrar.
Upphandling av verksamhetssystem
När ett verksamhetssystem ska upphandlas är det bra att veta vad man ska ha det till och vilken
information som ska registreras i det nya systemet, eller föras över från ett tidigare system. Här kan
klassificeringsstrukturer och processkartor vara till god hjälp. Utifrån dessa kan myndigheten skapa en
tydlig och genomarbetad kravspecifikation inför upphandlingen och sedan använda detta underlag som
kontrollinstrument för att säkerställa att leverantören levererat den produkt och de funktioner som
verksamheten begärt.

Hur gör jag i praktiken?
Var noga med att dokumentera processen som den ser ut idag – inte hur du vill att den ska se ut!
Förändringar av processer/arbetssätt kommer i ett senare skede, men bygger på den grundläggande
kartläggningen.
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Hjälpmedel
•
•
•
•
•

Styrdokument (reglementen, delegationsordningar m.m.)
Redovisande dokument
Tidigare kartläggningar
Register/förteckningar
Diariet/diarieplaner

Processkartläggning
•
•
•
•
•
•
•

Identifiera
Definiera
Avgränsa
Namnge
Justera
Kontrollera
Korrigera

Klassificering och dokumenthantering
•
•
•
•
•
•
•

Identifiera styrdokument
Identifiera stödfunktioner
Identifiera handlingar
Bedöm status
Namnge
Besluta om bevarande- och gallringsfrister
Besluta om hantering och förvaring

Fallgropar och problemområden
•
•
•
•
•
•

Otydligt uppdrag – vilka ambitioner och mandat har vi?
Ointresse/ovilja från ledning och/eller medarbetare
Otillräckliga resurser i form av tid och personal
Dåliga kunskaper om dokumenthantering och/eller processkartläggning
Eldsjälar – slutar de faller hela arbetet
Projekt – ingen kontinuitet

Önskat resultat
En organisation som uppfyller lagstiftningens, allmänhetens och verksamhetens krav på äkta och
relevant information.

Klassificeringsschemat - tre verksamhetstyper
Riksarkivets författningssamling 2008:4 och Riksarkivets regelkommentarer från 2009 talar om tre
typer av verksamheter:
- styrande verksamheter
- stödjande verksamheter
- kärnverksamheter
I klassificeringsschemat benämns detta för verksamhetstyper (VT). Vi arbetar hierarkiskt, dvs uppifrån
och ned. Varje verksamhetstyp innehåller flera verksamhetsområden och under varje
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verksamhetsområde finns processgrupper (PG). Om vi betraktar verksamheten nedifrån då är dessa
processgrupper av oss gjorda sammanställningar av processer som vi anser hör nära samman; om vi
betraktar dem uppifrån är processområdena däremot identifierade som organiska delar av de uppdrag
som ligger till grund för varje VO. Ytligt betraktat är de helt enkelt en nivå mellan VO och process.

Processen
Den processdefinition som framtagits av Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) är en i raden av snarlika
definitioner. Det som kännetecknar en process är att den levererar en produkt. I kommuner och
landsting är denna produkt en tjänst och det finns nästan alltid ett styrdokument (lag etc) som talar om
att just denna tjänst ska levereras.
Vårt klassificeringsschema kommer att stanna på processnivå – schemat avgränsar och benämner
kärnprocesser som de beskrivs i lagstiftning men beskriver inte deras innehåll. Processerna och
underprocesser är brett upplagda för att indelningen ska fungera på generell nivå. Nivåerna ovanför
processerna måste vi däremot beskriva. Vi måste bestämma vilka VO som kan urskiljas och även hur
dessa kan underindelas i PG. Upprättande av ett gemensamt klassificeringsschema förutsätter att vi kan
finna gemensam nämnare på dessa punkter.
Generiska processer
Inom en organisation finns en rad exempel på där hanteringen av information är likartad oavsett
verksamhet. Ett exempel på en sådan process kan vara: Inkommen ansökan-Handläggning-BeslutKommunicering. Klassificeringsschemat innehåller förslag på benämning av generiska
(återupprepande, återanvändbara) processer inom verksamhetsområden och var de skulle kunna
förekomma. Dessa är:
1. Ledningsprocess

13. Arkivprocess

25. Tillståndsprocessen

2. Styrningsprocess

14. Process för
medarbetardialog

26. Process för byggande, drift
och underhåll

3. Projektprocess

15. Patientprocess

27. Process för
anläggningsförvaltning

4. Utredningsprocess

16. Uppsägningsprocess

28. Trafikplaneringsprocess

5. Mötesprocess

17. Bidragshanteringsprocess

29. Bostadsförsörjningsprocess

6. Nämndsprocess

18. Inköpsprocess

30. Elevprocess

7.

Verksamhetsutvecklingsprocess

19. Vård- och
underhållsprocess

31. Process för anmälan och
åtgärd

8.

Personalutvecklingsprocess

20. Webbhanteringsprocess

32. Process för drift av
institution

9.

Samverkansprocess

21. Planprocess

33. Process för drift av
offentlig anläggning

10. Process för
internbeställning

22. Lantmäteriprocess

34. Klientprocess

11. Process för
valadministration

23. Lovgivningsprocess

35. Patientprocess

12. Ärendehanteringsprocess

24. Process för prövning och
tillsyn

36. Rådgivningsprocess
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Begrepp i och utformning av klassificeringsstrukturen
Struktur

Klassificeringsstrukturens hierarkiska punktnotation.

VO

Står för verksamhetsområde. Den översta nivån i
klassificeringsstrukturen för respektive verksamhetstyp. Kan tillhöra
någon av verksamhetstyperna Ledning, Administrativt verksamhetsstöd
eller Kärnverksamhet.

Processgrupp

Underindelning av verksamhetsområde som framgår av styrdokument
eller uppdrag. Gruppering av processer som logiskt hör ihop genom sitt
verksamhetsinnehåll och som uppstår i processkartläggningen.

Kärnprocess

De processer som motsvarar själva kärnuppdraget. En alternativ
förklaring: alla de processer som skapar ett värde för kunden.
Observera att i klassificeringsstrukturen återfinns kärnprocesserna i
som underprocesserna. Kärnprocesserna är dock fetade.

samma kolumn
Underprocess

Process som levererar till annan process och som krävs för att den andra
processen ska kunna fullföljas. Exempel är reservdelslagerhantering i
tekniska verksamheter, ambulanstransporter i sjukvårdande verksamhet.
Kan ingå som steg i en kärnprocess.
Underprocesserna återfinns i samma kolumn som kärnprocesserna, men
är inte fetade.

Aktivitet

Led i en process.

Anmärkning

Lagrum, hänvisning till generisk struktur e t c.
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LEDNING AV KOMMUNALA MYNDIGHETER

1

1
Ledning av kommunala myndigheter
Översikt

1
1
1
1
1

0
1
2
3
4

Ledning av central ledningsfunktion
Ledning
Styrning
Organisering
Demokrati och insyn

Struktur

1

VO

0

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

Ledning av central ledningsfunktion

1

0

0

1

1

1

1

0

Ledning

1

1

1

Fullmäktige

1

1

1

0

Leda - Styra - Organisera

1

1

1

1

Hantera fullmäktigeprocess
Motioner
Interpellationer
Enkla frågor
Medborgarförslag

Leda - Styra - Organisera

Verksamhet som rör ledning, planering och
uppföljning av kommunens eller landstingets centrala
ledning. Kan gälla t ex total omorganisering som
berör både VO 1.1 och 1.2.
Förslag på generiska process 1-4.

LEDNING

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1
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Kommunfullmäktige och kommunstyrelse
Processer och styrdokument som rör fullmäktige,
fullmäktiges arbetsordning och sammanträdesplan.
Här även fullmäktiges presidium. Förslag på generisk
process1-4
Överläggningar och beslut i fullmäktige och dess
beredningar m m. Även förbundsfullmäktige/direktion.
Obs, denna klassning används endast för själva
fullmäktigeprocessen och de dokument som skapas i
denna. De ärenden som behandlas av fullmäktige och
de dokument som ingår i dessa registreras enligt
klassningen för de processer de tillhör.
Medborgarförslag: KL 5 kap 23, 25, 27, 33, 64 §§

Hantera särskilda
beredningar
Hantera valberedning

KL 5 kap, 26- 34§§
Förslag på generisk process 5.

Hantera förtroendevalda
Registrering
Arvodeshantering

Även avgångsersättning m m som hanteras i särskild
ordning (ej i lönesystemet)
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Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

1

1

1

5

Hantera stöd till politiska
partier

KL 2 kap, 9-10 §§

1

1

1

25

Hantera övriga frågor

1

1

2

1

1

2

0

Leda - Styra - Organisera

1

1

2

1

Hantera styrelseprocess

1

1

2

25

Hantera övriga frågor

1

1

3

1

1

3

0

Leda - Styra - Organisera

1

1

3

1

Hantera nämndprocess

1

1

3

25

Hantera övriga frågor

1

1

4

1

1

4

0

Leda - Styra - Organisera

Processer och styrdokument som rör
kommungemensam ledning av verksamheter. För
ledning av resp VO, se 2.1-2.10 samt 3.1-3.12 Förslag
på generisk process 1-4.

1

1

4

1

Överlägga och besluta

1

1

4

2

Planera och följa upp
verksamhet

1

1

4

3

Utveckla verksamhet

Överläggningar med direktion, förvaltningsledning,
stab etc Förslag på generisk process 5
Löpande ledningsarbete. Årlig mål- och
resursplanering, se nedan 1.2.4. Förslag på generisk
process 1.
Förslag på generisk process 7.

1

1

4

4

Förslag på generisk process 7.

1

1

4

5

Bedriva systematiskt
kvalitetsarbete
Tillhandahålla juridisk
expertis

1

1

4

6

Tillhandahålla juridisk
utbildning och information

Förslag på generisk process 8

1

1

4

25

Hantera övriga frågor

1

1

5

1

1

5

0

Leda - Styra - Organisera

1

1

5

1

Lämna räkenskapssammandrag till SCB

Styrelse
(Ersätt "Styrelse" med "Kommunstyrelse", "Landstingsstyrelse" etc)

Nämnd
(Ersätt "Nämnd" med namnet på den
aktuella nämnden)

Processer och styrdokument som rör styrelsen, dess
arbetsordning m m och sammanträdesplan. Förslag på
generisk process 1-4.
Överläggningar och beslut i kommunstyrelsen och dess
utskott inkl delegerade beslut. Även förbundsstyrelse.
Förslag på generisk process 6.

Obligatoriskt eller frivilligt förtroendemannaorgan
enligt 2 kap KL (1991:900).
Inkl kommunstyrelsen såsom arbetslöshetsnämnd
(1944:475), räddningsnämnd (2003:778) och
krisledningsnämnd (2006:544), socialnämnden som
patientnämnd (1998:1656) etc. enl 3 kap KL
(1991:900) § 4:4)
Inkl gemensam nämnd (2003:192 + 3 kap KL § 4:5 ).
Processer och styrdokument som rör nämnden, dess
arbetsordning m m och sammanträdesplan. Förslag på
generisk process 1-4.
Överläggningar och beslut i nämnden och dess utskott
inkl delegerade beslut. Dokument- och
ärendehantering.
Obs, denna klassning används endast om
nämndprocessen är objektet. Det gäller t ex nämndens
protokoll. Mål- och resursplan som behandlas i
nämnden klassas på 1.2.4 (se nedan).
Förslag på generisk process 6.

Verksamhetsledning

Resultat i form av yttranden är oftast inbäddade i andra
processer

Myndighetsredovisning

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter
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Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

1

1

5

2

1

1

5

3

1

1

5

25

1

1

6

1

1

6

0

Leda - Styra - Organisera

1

1

6

1

1

1

6

2

Hantera policy och
varumärke
Kommunicera och samverka Förslag på generisk process 9.

1

1

6

3

Träffa överenskommelser

1

1

6

4

Delta i gemensamma projekt Förslag på generisk process 9.

1

1

6

5

Driva gemensamma projekt

1

1

6

6

Bedriva vänortsarbete

1

1

6

25

Hantera övriga frågor

1

Lämna övriga uppgifter till
SCB
Hantera övrig
myndighetsredovisning

Avser kommungemensam redovisning.
Avser kommungemensam redovisning

Hantera övriga frågor

Omvärld

2

Förslag på generisk process 9.

Förslag på generisk process 9.

STYRNING

1

2

0

1

2

1

1

2

1

0

1

2

1

1

Hantera styrdokument från
regering och riksdag

1

2

1

25

Hantera övriga frågor

1

2

2

1

2

2

0

Leda - Styra – Organisera

Förslag på generisk process 1-4.

1

2

2

1

Hantera policys och mål

Förslag på generisk process 2.

1

2

2

2

Hantera reglementen och
arbetsordningar

Förslag på generisk process 2.

1

2

2

3

Hantera koncernstyrning

Ägardirektiv m m. Förslag på generisk process 2.

1

2

2

25

Hantera övriga frågor

1

2

3

1

2

3

0

Leda - Styra - Organisera

Förslag på generisk process 1-4

1

2

3

1

Hantera egen styrning
Policys
Mål
Instruktioner
Regelverk
Manualer

För viss nämnd.
Förslag på generisk process 2.

1

2

3

2

Bedriva internkontroll

Attestordningar m m

1

2

3

3

Hantera revision

Ledning
Hantering av styrdokument från
regering och riksdag
Leda - Styra – Organisera

Hantering av styrdokument från
fullmäktige och kommunledning

Förslag på generisk process 1-4
Implementering och uppföljning,
konsekvensutredningar m m med avseende på
lagstiftning. Avser lagar och beslut som inte hanteras i
något annat verksamhetsområde.
Förslag på generisk process 2.

Avser utveckling, implementering och uppföljning
av gemensamma ordningar för hela kommunen

Nämndens styrning och kontroll

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter
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Struktur

VO

Processgrupp

Anmärkning

1

2

3

1

2

4

1

2

4

0

Leda - Styra - Organisera

Förslag på generisk process 1-4.

1

2

4

1

Hantera 1-årig mål- och
resursplan

Inkl budget och årsredovisning enligt KL 8 kap 4-12
§§ och 8 kap 16-20 §§ KL
Förslag på generisk process 2.

1

2

4

2

Hantera flerårig mål- och
resursplan

Förslag på generisk process 2.

1

2

4

25

Hantera övriga frågor

1

25

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Hantera övriga frågor

Mål- och resursplanering

3

ORGANISERING

Merparten av verksamheten i denna klass består av
övergripande projekt samt överläggningar och beslut.
Det bakomliggande arbetet registreras i klass 2.1 och
2.2

1

3

0

Ledning

1

3

1

Organisering

1

3

1

0

Leda - Styra - Organisera

1

3

1

1

Organisera nämnder och
kommunala bolag

1

3

1

2

Organisera verksamhet
Företagsarkitektur
Verksamhetsarkitektur
Informationsarkitektur
Processkarta
Klassificeringsschema

1

3

1

3

Organisera system

1

3

1

4

Organisera linje

1

3

1

25

Hantera övriga frågor

1

3

2

1

3

2

0

Leda - Styra - Organisera

1

3

2

1

Beställa och följa upp
verksamhetsstöd

1

3

2

25

Hantera övriga frågor

1

På denna nivå registreras utvecklingsprojekt och
beslut. Det underliggande arbetet sker kontinuerligt i
resp. verksamhetsstöd (se 2.1 och 2.2)

Samordnad beställning av
verksamhetsstöd

4

Förslag på generisk process 1-4.

Kan avse IT-arkitektur men även större miljöer där IT
ingår
Förvalta och utveckla den formella linjeorganisationen.

När verksamhetsstödet beställs och levereras inom
ramen för en samlad process
Ordning för tjänstebeställning m m. Se även 2.0.
Förslag på generisk process 1-4
Kan avse administrativt verksamhetsstöd i den egna
organisationen eller externt. Förslag på generisk
process 10.

DEMOKRATI OCH INSYN

1

4

0

1

4

1

1

4

1

Ledning
Hantering av allmänna handlingar
0

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Förslag på generisk process 1-4
Leda - Styra – Organisera
Fastställa och revidera taxa
för kopior av allmänna
handlingar
Ordning för sekretessprövning

11

Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

1

4

1

1

Tillhandahålla allmänna
handlingar
Sekretessprövning
Överklagande.

1

4

1

2

Hantera personuppgifter

1

4

1

3

Hantera skyddad identitet

1

4

1

25

Hantera övriga frågor

1

4

2

1

4

2

0

Leda - Styra - Organisera

Förslag på generisk process 1-4.

1

4

2

1

Hantera allmänhetens
synpunkter
Klagomål
Förslag

Medborgarförslag - se Fullmäktige.

1

4

2

2

Anordna hearings, öppet hus
etc

1

4

2

25

Hantera övriga frågor

1

4

3

1

4

3

0

Leda - Styra - Organisera

1

4

3

1

Hantera allmänna val

1

4

3

2

Hantera EU-val

1

4

3

3

Hantera folkomröstningar

1

4

3

25

Hantera övriga frågor

Enligt PUL

Offentlig dialog

Val

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Valkansli. Ordning för valförrättning. Förslag på
generisk process 1-4.
Vallag (2005:837) - KL (1991:900) 4 kap.
Förslag på generisk process 11.
Förslag på generisk process 11.
Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar.
Förslag på generisk process 11.
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VERKSAMHETSSTÖD HOS KOMMUNALA

MYNDIGHETER OCH FÖRETAG

2

2.Verksamhetsstöd hos kommunala
myndigheter och företag
Översikt

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Samordnat verksamhetsstöd
Informationsförvaltning
Systemförvaltning och arkitektur
HR/personal
Ekonomi
Inköp
Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll
Inventariehantering
Kris och säkerhet
Information och marknadsföring
Förvaltningsstöd

Avsnittet innehåller förslag på generiska (återupprepande, återanvändbara) processer inom
verksamhetsområden. Se sidan 6.

Struktur

2

VO

0

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

SAMORDNAT VERKSAMHETSSTÖD

2

0

1

2

0

1

0

Leda - Styra - Organisera

2

0

1

1

2

0

1

2

Planera och budgetera
verksamhetsstöd
Planering,
marknadsföring,
förhandling
Leverera verksamhetsstöd
Avtal,
leverans,
avstämning,
uppföljning

Anmärkning

Se även VT Ledning - Organisering.
Registrera här om det handlar om aktiviteter och
dokument som är gemensamma för alla eller flera
verksamhetsstöd. Registrera på ledningsfunktion
under resp VO om det handlar om specifika
lösningar för varje verksamhetsstöd.

Samordnat verksamhetsstöd

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Affärsmodell, prislistor. Förslag på generisk
process 1-4.
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Struktur

2

2

VO

0

1

Processgrupp

25

1

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

Hantera övriga frågor

INFORMATIONSFÖRVALTNING

2

1

0

2

1

0

1

2

1

0

2

2

1

0

3

2

1

1

2

1

1

0

Leda - Styra – Organisera
Regelverk för
informationssäkerhetsarbete.

2

1

1

1

Hantera
informationssäkerhet

2

1

1

25

Hantera övriga frågor

2

1

2

2

1

2

0

2

1

2

1

2

1

2

2

1

2

Ledning
Leda
Arkivmyndighetens beslut
angående dokumenthantering
m m.
Styra
Lokala föreskrifter
Arkivmyndighetens tillsyn.
Rådgivning
Organisera
Plan för inspektioner och
kontroller.
Utseende av kontaktpersoner
m m.

Förslag på generisk process 1-4.

Förslag på generisk process 1-4.

Förslag på generisk process 1-4.

Informationssäkerhet
Förslag på generisk process 1-4.

Registratur
Leda - Styra – Organisera
Klassificeringsschema.
Registreringsplan.
Organisering av annan
metadata.
Samverka
Hantera och registrera
inkommande handlingar

Förslag på generisk process 1-4.

2

Hantera och registrera
ärenden

2

3

Hantering av metadata

Obs, denna klassning används endast för själva
ärendeprocessen och de handlingar som hanteras i
denna, t ex diariet som sådant. De specifika
ärenden som behandlas och de dokument som
ingår i dessa registreras enligt klassningen för de
processer de tillhör. Förslag på generisk process
12.
Infångande av metadata, uppdatering av
metadatascheman, förvaltning av äldre metadata i
form av upphörda strukturenheter m m.

1

2

25

Hantera övriga frågor

2

1

3

2

1

3

0

2

1

3

1

Dokumentation & dokumenthantering

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Leda - Styra – Organisera
Strategi för bevarande,
dokumentation m m.
Mall och anvisningar för
dokumenthanteringsplan,
Kontrollplan,
Plan för revidering m m.
Utreda och besluta om
bevarande och gallring

Verksamhetsnära systemförvaltning enl RA-FS
2009:1-2 Förslag på generisk process 1-4.

Förslag på generisk process 12.
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Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

2

1

3

2

2

1

3

3

2

1

3

25

2

1

4

2

1

4

0

Leda - Styra - Organisera

2

1

4

1

Hantera analog arkivering

2

1

4

2

2

1

4

3

Överföra e-handlingar till
mellanarkiv
Överföra e-handlingar till
system för bevarande

2

1

4

25

2

1

5

2

1

5

0

2

1

5

1

2

1

5

2

1

2

2

Planera och hantera
dokumentation
Dokumentationsplaner
Gallringsutredningar
Hantera strategi för
bevarande av e-handlingar
Plan för format och media
Förvaltning av
verksamhetsnära system
Systemavveckling
Konvertering, migrering

Anmärkning

Förslag på generisk process 3 och 4.

RA-FS 2009:1-2.
Förslag på generisk process 1-4.

Hantera övriga frågor

Arkivering
Ordning för överföring till arkiv m m enligt SSISO 14721 och RA-FS 2009:1-2.
Förslag på generisk process 1-4.
Förslag på generisk process 13.
Förslag på generisk process 13.
Förslag på generisk process 13.

Hantera övriga frågor

Arkivförvaltning
Leda - Styra – Organisera
Ledning och styrning av
arkivfunktion.
Beskriva och redovisa arkiv

Ordning för förvaltning enligt SS-ISO 14721 och
RA-FS 2009:1-2. Förslag på generisk process 1-4.

2

Hantera arkiv
Förvaring,
Vård,
Konvertering,
Gallring,
Tillhandahållande,
Utlån

Förslag på generisk process 13.

5

3

Migrera arkiv

Förslag på generisk process 13.

1

5

4

Hantera enskilda arkiv
Accedering,
Avtal,
Hantering,
Utlämnande

1

5

25

Hantera övriga frågor

2

2

0

Ledning

2

2

1

Arkitektur

2

2

1

0

2

2

1

1

2

2

Kan vara integrerad med registraturen - hänvisa i
så fall. Förslag på generisk process 13.

SYSTEMFÖRVALTNING OCH ARKITEKTUR

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

IT-strategi, policy, förvaltningsmodell m m

Leda - Styra - Organisera
Regelverk för arkitekturen m
m.
Driva företagsarkitektur
(EA)
Övergripande
företagsarkitektur.

Förslag på generisk process 1-4.

Förslag på generisk process 1-4.
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Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

2

2

1

2

Driva
verksamhetsarkitektur

Här produceras och àjourförs processkartan.
Förslag på generisk process 1-4.

2

2

1

3

Driva systemarkitektur

Arkitektur kopplad till systemplattformar och
hantering av systemportfölj på övergripande nivå
Förslag på generisk process 1-4.

2

2

1

25

Hantera övriga frågor

2

2

2

2

2

2

0

Leda - Styra – Organisera
Objektindelning,
Ledning av objekt enl pm3modellen.

2

2

2

1

Äga system

2

2

2

2

Utveckla system

2

2

2

3

Förvalta system
Systemnära förvaltning

2

2

2

25

Hantera övriga frågor

2

2

3

2

2

3

0

Leda - Styra - Organisera

Förslag på generisk process 1-4.

2

2

3

1

Hantera fel

Förslag på generisk process 12.

2

2

3

2

Hantera serverdrift och
backup

2

2

3

3

Hantera licenser

2

2

3

25

Hantera övriga frågor

2

Teknisk systemförvaltning
Förslag på generisk process 1-4.

IT-plattform och drift

3

Förslag på generisk process 12.

HR/PERSONAL

2

3

0

Ledning Policy
Avtal

2

3

1

Samverkan och förhandling

2

3

1

0

Leda - Styra - Organisera

2

3

1

1

2

3

1

2

Hantera samverkan enligt
avtal
Hantera LAS

2

3

1

3

2

3

1

4

2

3

1

5

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Hantera lönerevision
Förberedelse
Samtal
Överenskommelse
Uppföljning.
Hantera personalsamtal
Förberedelse
Samtal
Överenskommelse
Uppföljning.
Hantera övrig
personalsamverkan
Förberedelse
Samtal
Överenskommelse
Uppföljning

Inkl verksamhet i partssammansatta organ enligt 7
kap KL. Förslag på generisk process 1-4.

Förslag på generisk process 14.

Förslag på generisk process 14.

Förslag på generisk process 14.
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Struktur

VO

25

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

2

3

1

2

3

2

2

3

2

0

2

3

2

1

Leda - Styra – Organisera
Kompetensplanering
utveckling av
ledarskapsprogram
introduktionsprogram
Rekrytera

2

3

2

2

Kompetensutveckla

Förslag på generisk process 8.

2

3

2

3

Utbilda i ledarskap

Förslag på generisk process 8.

2

3

2

4

Driva mentorverksamhet

Förslag på generisk process 8.

2

3

2

5

Hantera omställning

Förslag på generisk process 8.

2

3

2

25

Hantera övriga frågor

2

3

3

2

3

3

0

Leda - Styra - Organisera

2

3

3

1

Hantera jourtjänstgöring

2

3

3

2

Hantera schemaläggning

2

3

3

3

Semesterplanera

2

3

3

4

Hantera särskilda
anställningsformer

2

3

3

25

Hantera övriga frågor

2

3

4

2

3

4

0

Leda - Styra - Organisera

2

3

4

1

2

3

4

2

Bedriva systematiskt
arbetsmiljöarbete
Skyddsrondering
Åtgärder
Uppföljning
Göra
arbetsmiljöutredningar

2

3

4

3

Driva mångfaldsarbete

2

3

4

4

Hantera krisstöd

2

3

4

25

Hantera övriga frågor

2

3

5

2

3

5

0

Leda - Styra - Organisera

2

3

5

1

Bedriva friskvård

2

3

5

2

2

3

5

3

Utföra medicinska
kontroller
Ge vård

2

3

5

4

Hantera tillbud

2

3

5

5

Hantera arbetsskada

2

3

5

6

Rehabilitera

Hantera övriga frågor

Kompetensförsörjning

Bemanning
Förslag på generisk process 1-4.

Arbetsmiljö allmänt
Avtal, policys m m. Förslag på generisk process 14.

T ex ergonomiska utredningar som avser tunga
lyft, ljussättning m m. Förslag på generisk
process 4.

Personalhälsa

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Förslag på generisk process 1-4.

Förslag på generisk process 15.

17

Struktur

VO

Processgrupp

Anmärkning

2

3

5

2

3

6

2

3

6

0

Leda - Styra - Organisera

2

3

6

1

Beräkna och betala ut lön

2

3

6

2

Hantera personalförsäkring

2

3

6

25

Hantera övriga frågor

2

3

7

2

3

7

0

Leda - Styra - Organisera

2

3

7

1

Genomföra personalsociala
åtgärder

2

3

7

25

Hantera övriga frågor

2

3

8

2

3

8

0

Leda - Styra - Organisera

2

3

8

1

Hantera bisysslor

2

3

8

2

Hantera disciplinåtgärder

2

3

8

25

Hantera övriga frågor

2

3

9

2

3

9

0

Leda - Styra - Organisera

Förslag på generisk process 1-4.

2

3

9

1

Hantera egen uppsägning

Förslag på generisk process 16.

2

3

9

2

Hantera uppsägning från
arbetsgivaren

Förslag på generisk process 16.

2

3

9

3

Hantera upphörande av
tidsbegränsad anställning

Förslag på generisk process 16.

2

3

9

4

Hantera tjänstepension

Förslag på generisk process 21.

2

3

9

5

Hantera avtalspension

Förslag på generisk process 21.

2

3

9

6

Hantera rätt att fortsätta till
67

Förslag på generisk process 21.

2

3

9

7

Hantera dödsfall

2

3

9

25

Hantera övriga frågor

2

25

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Hantera övriga frågor

PA
Förslag på generisk process 1-4.

Personalsociala åtgärder
Förslag på generisk process 1-4.

Övriga personalåtgärder
Förslag på generisk process 1-4.

Upphörande av anställning

4

EKONOMI

Budget och bokslut - se 1.2.4

2

4

0

Ledning

2

4

1

Redovisning

2

4

1

0

Leda - Styra - Organisera
Kontoplan

Förslag på generisk process 1-4.

2

4

1

1

Fakturera kunder

Inkl betalningsförelägganden

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Enligt 8 kap 14 § KL

18

Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

2

4

1

2

Hantera leverantörsfakturor Inkl betalningsförelägganden

2

4

1

3

2

4

1

4

Redovisa inkomstskatt och
moms
Bokföra och redovisa

2

4

1

25

Hantera övriga frågor

2

4

2

2

4

2

0

2

4

2

1

Leda - Styra - Organisera
Styrdokument för upplåning
Hantera upplåning

2

4

2

2

Hantera utlån

2

4

2

3

Hantera krav och fordringar När kommunen har utestående fordringar

2

4

2

4

Hantera kommunal borgen

2

4

2

5

Hantera kontantkassor

2

4

2

25

Hantera övriga frågor

2

4

3

2

4

3

0

Leda - Styra - Organisera

2

4

3

1

Hantera statsbidrag

2

4

3

2

Hantera EU-bidrag

Förslag på generisk process 17.

2

4

3

3

Hantera övriga bidrag

Förslag på generisk process 17.

2

4

3

25

Hantera övriga frågor

2

4

4

2

4

4

0

Leda - Styra - Organisera

2

4

4

1

2

4

4

2

Hantera kommunala
stiftelser
Hantera kommunala fonder

2

4

4

25

Hantera övriga frågor

2

Kapitalförvaltning
Förslag på generisk process 1-4.

Bidragshantering
Förslag på generisk process 1-4.

Stiftelser och fonder

5

Förslag på generisk process 1-4.

INKÖP

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling - Lag
(2007:1092) om upphandling inom områdena
vatten, energi, transporter och posttjänster

2

5

0

Ledning

2

5

1

2

5

1

0

Leda - Styra - Organisera

Förslag på generisk process 1-4.

2

5

1

1

Förslag på generisk process 18.

2

5

1

2

Hantera upphandling över
tröskelvärde
Avtalshantering
Överprövning
Hantera upphandling under
tröskelvärde
Förenklat förfarande,

Inköp

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Förslag på generisk process 18.
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Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

2

5

1

3

2

5

1

4

urvalsförfarande
direktupphandling
Avtalshantering
Överprövning.
Avropa och göra
direktinköp
Reklamera

2

5

1

25

Hantera övriga frågor

2

6

LOKALFÖRSÖRJNING OCH
FASTIGHETSUNDERHÅLL

Anmärkning

Förslag på generisk process 18.
Förslag på generisk process 18.

Avser byggnader och lokaler för egen
verksamhet

2

6

0

Ledning

Lokalplanering. Förvaltningsplan.

2

6

1

Anskaffning

2

6

1

0

Leda - Styra - Organisera

Förslag på generisk process 1-4.

2

6

1

1

Uppföra eller bygga om
byggnad eller lokal

Fastighetsförvärv - se 3.1.2

2

6

1

2

Inhyra byggnad eller lokal

2

6

1

3

Köpa byggnad eller lokal

2

6

1

25

Hantera övriga frågor

2

6

2

2

6

2

0

Leda - Styra - Organisera

Förslag på generisk process 1-4.

2

6

2

1

Underhålla lokal
Fastighetsförsäkring

Förslag på generisk process 19.

2

6

2

2

Lokalvårda

Förslag på generisk process 19.

2

6

2

3

Sköta utemiljöer

Förslag på generisk process 19.

2

6

2

25

Hantera övriga frågor

2

6

3

2

6

3

0

Leda - Styra - Organisera

Förslag på generisk process 1-4

2

6

3

1

Försälja byggnad eller lokal

Försäljning av fastighet - se 3.1.2

2

6

3

2

Riva byggnad eller lokal

2

6

3

25

Hantera övriga frågor

2

6

4

2

6

4

0

Leda - Styra - Organisera

2

6

4

1

Hyra ut byggnad eller lokal

2

6

4

2

Säga upp hyresgäst

2

6

4

25

Hantera övriga frågor

Underhåll

Avveckling

Intern uthyrning

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Förslag på generisk process 1-4
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Struktur

2

VO

7

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

INVENTARIEHANTERING

2

7

0

Ledning

2

7

1

Inventariehantering

2

7

1

0

Leda - Styra - Organisera

Förslag på generisk process 1-4

2

7

1

1

Anskaffa inventarier

Förslag på generisk process 18.

2

7

1

2

Förslag på generisk process 19.

2

7

1

3

Vårda och underhålla
inventarier
Sakförsäkring
Avyttra eller kassera
inventarier

2

7

1

25

2

8

Hantera övriga frågor

KRIS OCH SÄKERHET

2

8

0

2

8

1

2

8

1

0

Leda - Styra - Organisera

Förslag på generisk process 1-4

2

8

1

1

Utöva intern krisledning

Förslag på generisk process 1.

2

8

1

25

Hantera övriga frågor

2

8

2

2

8

2

0

Leda - Styra - Organisera

Förslag på generisk process 1-4

2

8

2

1

2

8

2

2

Enligt SRVFS 2004:3

2

8

2

3

Bedriva systematiskt
riskhanteringarbete
Bedriva systematiskt
brandskyddsarbete
Hantera skalskydd

2

8

2

4

Hantera brandskydd

2

8

2

5

Hantera personsäkerhet

2

8

2

25

Hantera övriga frågor

2

Ledning
Intern krisledning

Kris-och säkerhetsarbete

9

INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING

2

9

0

2

9

1

2

9

1

0

Leda - Styra - Organisera

2

9

1

1

2

9

1

2

Hantera grafisk profil och
varumärke
Hantera profilprodukter

2

9

1

3

Göra
marknadsundersökningar

2

9

1

25

Hantera övriga frågor

2

9

2

Ledning
Profilarbete

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Förslag på generisk process 1-4

Informationsförsörjning

21

Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

2

9

2

0

Leda - Styra - Organisera

Förslag på generisk process 1-4

2

9

2

1

Publicera på extern webb

Förslag på generisk process 20.

2

9

2

2

Publicera på intern webb

Förslag på generisk process 20.

2

9

2

3

Publicera på sociala medier

2

9

2

4

2

9

2

5

Hantera releaser och
presskontakter
Hantera broschyrer

2

9

2

6

Annonsera

2

9

2

7

Hantera eget periodiskt
tryck

2

9

2

25

Hantera övriga frågor

2

10

FÖRVALTNINGSSTÖD

2

10

0

Ledning

2

10

1

Kontorsstöd

2

10

1

0

Leda - Styra - Organisera

2

10

1

1

Svara för kundtjänst

2

10

1

2

Hantera post

2

10

1

3

Hantera televäxel

2

10

1

4

Svara för telesupport

2

10

1

5

Lämna lokalservice

2

10

1

6

Hantera materialförråd

2

10

1

7

Leverera tryckeritjänster
Layout
Bindning

2

10

1

8

Hantera måltidsstöd

2

10

1

25

Hantera övriga frågor

2

10

2

2

10

2

0

Leda - Styra - Organisera

2

10

2

1

Hantera leasing

2

10

2

2

Driva bilpool

2

10

2

3

Driva fordonsverkstad

2

10

2

4

Svara för transporter

2

10

2

25

Hantera övriga frågor

2

10

25

Förslag på generisk process 1-4

Avser personalmåltider

Fordon & transporter

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Förslag på generisk process 1-4

Övrigt förvaltningsstöd

22

KÄRNVERKSAMHET HOS KOMMUNALA

MYNDIGHETER OCH FÖRETAG

3

3.Kärnverksamhet hos kommunala
myndigheter och företag
Översikt

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Fysisk planering
Miljö- och samhällsskydd
Infrastruktur
Näringsliv, arbete och integration
Utbildning
Kultur, fritid, turism
Vård och omsorg
Särskilda samhällsinsatser
Allmän regional utveckling
Regional trafik och infrastruktur
Regional utbildningsverksamhet
Regional kulturverksamhet
Regional hälso- och sjukvård

Avsnittet innehåller förslag på generiska (återupprepande, återanvändbara) processer inom
verksamhetsområden. Se sidan 6.

Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

3

1

FYSISK PLANERING

3

1

0

Ledning

3

1

1

Fysisk planering

3

1

1

0

Leda – Styra – Organisera

Förslag på generisk process: 1-4

3

1

1

1

Hantera översiktsplaner
Samråd.
Utställning och granskning.
Översyn.

PBL 2010:900 3 kap
Förslag på generisk process: 21

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter
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Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

3

1

1

2

Hantera detaljplaner
Reglering av markreservat
och allmänna platser.
Fastighetsindelning och
strandskydd.
Fastighetsplan inom område
för detaljplan.
Hantera
områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser.
Inlösen.

PBL 2010:900 4-5 kap
Förslag på generisk process: 21

3

1

1

3

3

1

1

4

Medverka i
regionplanering

PBL 2010:900 7 kap
Förslag på generisk process: 9

3

1

1

25

Hantera övriga frågor

3

1

2

3

1

2

0

Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0

3

1

2

1

3

1

2

2

3

1

2

3

Även tomträtt, servitut, nyttjanderätt m m

3

1

2

4

3

1

2

5

Förvärva mark eller
fastighet
Avyttra mark eller
fastighet
Arrendera mark eller
fastighet
Arrendera ut mark eller
fastighet
Hantera servitut

3

1

2

6

3

1

2

7

Hantera tomträtt,
nyttjanderätt m m
Exploatera fastighet

3

1

2

8

Förvalta skogar

3

1

1

25

Hantera övriga frågor

3

1

3

3

1

3

0

Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0

3

1

3

1

Hantera fastighetsreglering
Bilda fastigheter.
Bestämma fastigheter.
Registrera fastigheter.
Utreda markägande.
Mäta.

Lag om kommunal lantmäterimyndighet
1995:1393 § 5. Fastighetsregisterlag (2000:224)
Förslag på generisk process: 22

3

1

3

2

Upprätta nybyggnadskarta

3

1

3

3

Hantera namn och adresser

3

1

3

25

Hantera övriga frågor

3

1

4

3

1

4

Mark och exploatering

PBL 2010:900 4-5 kap
Förslag på generisk process: 21

Innefattar även långsiktig hantering av
fastighetsbestånd och markreserv

Skogsvårdslag (1976:429)

Lantmäteri och kartarbete

Lov och tillsyn
0

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0

24

Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

3

1

4

1

Hantera bygglov
Olika typer av
byggnader/lokaler.
Nybyggnad.
Tillbyggnad. Annan större
ändring.
Miljöbedömningar.
Förhandsbesked.
Åtgärder för totalförsvaret.
Bygganmälan.
Villkorsbesked.
Hantering av
byggsanktionsavgifter.
Överklaganden.
Skadestånd och ersättningar.

PBL 2010:900 9 kap
Förslag på generisk process: 23

3

1

4

2

Hantera rivningslov
Överklaganden.
Skadestånd och ersättningar.

PBL 2010:900 9 kap
Förslag på generisk process: 22

3

1

4

3

Hantera marklov
Överklaganden.
Skadestånd och ersättningar.

PBL 2010:900 9 kap
Förslag på generisk process: 22

3

1

4

4

Hantera tillsynsärenden
Länsstyrelsens överprövning.
Regeringens överprövning.
Byggnadsnämndens
förelägganden.
Regeringens förelägganden.

PBL 2010:900 11 kap

3

1

4

25

Hantera övriga frågor

Förslag på generisk process: 12

3

2

3

2

0

Ledning

3

2

1

Miljö- och hälsoskydd

3

2

1

0

Leda - Styra – Organisera
Agenda 21, annat
sektorsövergripande
miljöarbete inkl projekt.
Policydokument och planer
för olika delar av miljö- och
hälsoskyddsverksamheten
inkl naturvårdsplan.
Föreskrifter med stöd av
regeringens bemyndigande.
Energistrategi.

Se 3.1.1.0
Miljökvalitetsnormer och Åtgärdsprogram (MB 5
Kap, § 4 - f). Andra planer enl MB 6 kap, §19- f.
Föreskrifter enl 9 kap.

3

2

1

1

Göra miljöbedömningar
Miljöbedömning med eller
utan miljökonsekvensbeskrivning.

MB 6 kap

3

2

1

2

3

2

1

3

Svara för miljöövervakning
Inventeringar, mätningar,
andra undersökningar
Bedriva folkhälsoarbete

3

2

1

4

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSSKYDD

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Svara för naturskydd
Nationalpark .
Naturreservat.
Vattenreservat.
Kulturreservat.
Naturminne.
Biotopskyddsområde.
Djur- och växtskyddsområde.
Strandskyddsområde.

MB 7 kap, 19 kap

25

Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

Miljöskyddsområde.
Vattenskyddsområde.
Särskilt skyddade områden.
Kalkning av sjöar och
vattendrag.
3

2

1

5

3

2

1

6

3

2

1

7

Svara för hälsoskydd
Bostäder.
Allmänna lokaler.
Grundvattentäkter.
Badvatten,
Allergier.
Radonfrågor.
Hygieniska verksamheter och
lokaler.
Bostäder och
undervisningslokaler.
Tillfälliga bostäder.
Offentliga lokaler.
Smittskydd i kommun
utanför landsting.

3

2

1

8

Livsmedelslag (2006:804)
Förslag på generisk process:24

3

2

1

9

Svara för
livsmedelssäkerhet
Köttbesiktning.
Registrera/ godkänna
livsmedelsanläggning.
Kontrollera livsmedel och
livsmedelslokaler.
Kontrollera dricksvatten.
Hantera smittskydd i
kommun utanför landsting
Hantera frågor om
sällskapsdjur

3

2

1

10

Utöva tillsyn enligt
tobakslagen

Lag 1993:581 § 19
Förslag på generisk process: 24

3

2

1

11

Hantera alkoholtillstånd
m.m.
Beslut om serveringstillstånd.
Tillsyn.

Alkohollag (1994:1738)
Förslag på generisk process: 25

3

2

1

12

Hantera tillstånd att sälja
läkemedel

Läkemedelsverkets föreskrifter
Förslag på generisk process: 25

3

2

1

25

Hantera övriga frågor

Ärendehantering

3

2

2

3

2

2

Verka för
energihushållning
Energirådgivning.
Svara för miljöskydd
Avfall.
Avlopp.
Utsläpp.
Förorenad mark.
Kemikalier.
Täkter.
Vattentäkter.
Vindkraft,
Enskilda avlopp,
Värmepumpar,
Köldmedier,
Pcb-avfall.
Cisterner m m

MB 9 kap, 26 kap
Förslag på generisk process: 24

MB 9 kap
Förslag på generisk process: 24

Samhällsskydd och beredskap
0

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Leda - Styra – Organisera
Krisscenarier.
Krisledningsplanering
Bemanningsplanering.
Samarbete med andra
kommuner.

Se 3.1.1.0.
Krisledningsnämnd under 1.1.3
Lag om skydd mot olyckor (2003:778) kap 6,
Lag om åtgärder vid extraordinära händelser
(2006:544) kap 4

26

Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

3

2

2

1

Hantera risk- och
sårbarhetsanalyser

SFS 2006:544 2 kap. Om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser och höjd beredskap

3

2

2

2

SFS 2006:544 2 kap.

3

2

2

3

3

2

2

4

3

2

2

5

Hantera utbildning och
övningar
Hantera allmänhetens
skyddsutrustning
Svara för
myndighetsrapportering
Informera allmänheten

3

2

2

6

Hantera förhöjd beredskap

Lag om skydd mot olyckor (2003:778) 8 kap ,
SFS 2006:544 3 kap

3

2

2

7

Hantera ärenden enligt lag
om totalförsvar

Lag om skydd mot olyckor (2003:778) 8 kap 1 §
Lag om totalförsvarsplikt (1994:1809)

3

2

2

25

Hantera övriga frågor

3

2

3

3

2

3

SFS 2006:544 2-3 kap
SFS 2006:544 2 kap.

Räddningstjänst
0

Leda - Styra – Organisera
Operativ ledning
Organisering
Räddningsvärn
Samordning med andra
myndigheter.
Interkommunal ersättning.
Materielhantering
Handlingsprogram för
förebyggande verksamhet.
Handlingsprogram för
räddningstjänst

Se 3.1.1.0
Lag om skydd mot olyckor (2003:778)
Lag om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap :11)
Lag om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap:15)
Lag om skydd mot olyckor (2003:778) kap 1, 3
och 7.

Lag om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap 3 §
MB kap 9
Lag om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 7§

3

2

3

1

Informera och ge råd.

Lag om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap

3

2

3

2

Hantera tillsyn

3

2

3

3

Hantera sotning

3

2

3

4

Hantera alarmering

Förslag på generisk process: 24. Lag om skydd
mot olyckor (2003:778) 5 kap
Lag om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap 4-6
§§
Lag om skydd mot olyckor (2003:778) 6 kap

3

2

3

5

3

2

3

6

Hantera operativ
brandbekämpning
Hantera operativa insatser
vid olyckor och
extraordinära händelser
Farliga kemikalier.
Brandfarliga varor.
Skyddsrum.
Civilförsvar.
Skydd mot olyckor.
Transport av farligt gods.
Hissar.
Ventilation.
Rengöring och sotning.

Lag om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap 7§§
Inkl beredskapsåtgärder.

Hantera tjänsteplikt och
ingrepp i annans rätt.
Hantera psykologiskt och
socialt krisstöd

Lag om skydd mot olyckor (2003:778) 6 kap

3

2

3

7

3

2

3

8

3

2

3

25

3

3

3

3

Miljöbalken (1998:808) 9 kap, 19 kap, 26- kap,
Lag om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap 1 §,
5 kap, MB 26 kap, Lag om åtgärder mot
allvarliga kemikalieolyckor (1999:381), Lag om
brandfarliga varor (2010:1011), Lag om
skyddsrum (2006:545), Ordningslag
(1993:1617), Lag om transport av farligt gods
(2006:263)

Hantera övriga frågor
INFRASTRUKTUR

0

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Ledning

27

Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

3

3

1

Energi och värme

3

3

1

0

Leda – Styra – Organisera
Hantering av koncessioner
och tillstånd

3

3

1

1

Hantera energitjänster

3

3

1

2

Driva
anläggningsutveckling
Byggnader.
Ledningsnät.

Förslag på generisk process: 3

3

1

3

Driva energianläggning
Produktion.
Vård.
Underhåll.

Förslag på generisk process: 26

3

3

1

4

3

3

1

5

3

3

1

6

Svara för elförsörjning
Elköp.
Elleverans.
Elnät.
Abonnenter.
Svara för gasförsörjning
Gasköp.
Gasleverans.
Gasnät.
Abonnenter.
Svara för
fjärrvärmeförsörjning
Fjärrvärmeleverans.
Fjärrvärmenät.
Abonnenter.

3

3

1

7

Svara för försörjning med
kyla
Leverans av kyla.
Abonnenter

3

3

1

25

Hantera övriga frågor

3

3

2

3

3

2

0

Leda - Styra - Organisera

3

3

2

1

Förvalta vattentäkter
Vård.
Underhåll.

3

3

2

2

Driva vattenverk
Produktion.
Vård.
Underhåll.

Förslag på generisk process: 26

3

3

2

3

Driva vattenledningsnät
Vård.
Underhåll.

Förslag på generisk process: 26

3

3

2

4

3

3

2

5

3

3

2

6

Tillhandahålla vatten
Leverans.
Mätning.
Försäljning.
Abonnenthantering
Driva reningsverk
Produktion.
Vård.
Underhåll
Driva avloppsnät
Pumpstationer.
Vård.
Underhåll.

Se 3.1.1.0

Vatten och avlopp

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Se 3.1.1.0
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
MB 11 kap - SFS 1998:812
Förslag på generisk process: 27

.
Förslag på generisk process: 26

Förslag på generisk process: 26

28

Struktur

VO

25

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

3

3

2

3

3

3

3

3

3

0

Leda - Styra – Organisera
Planer.
Föreskrifter.

Renhållningsordning.
Se 3.1.1.0

3

3

3

1

Hantera avfall
Avfallsansläggning.

MB 15 kap
Förslag på generisk process: 26

3

3

3

2

MB 15 kap

3

3

3

3

Bedriva renhållning
Skrotbilar.
Hushållsavfall.
Industriavfall.
Miljöavfall.
Aska.
Slam.
Abonnenter
Bedriva sortering och
återvinning
Anläggning för återvinning.

3

3

3

25

3

3

4

3

3

4

0

Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0

3

3

4

1

Bygga och driva
anläggningar för
telekommunikation
Stadsnät

Förslag på generisk process: 26

3

3

4

2

Bedriva busstrafik
Linjesträckning
Turlistor

.
Förslag på generisk process: 28

3

3

4

3

Bedriva spårbunden trafik
Snöröjning, sandning,
Parkeringstillstånd

Förslag på generisk process: 28

3

3

4

4

Bedriva sjötrafik

Förslag på generisk process: 28

3

3

4

5

Bedriva flygverksamhet

Förslag på generisk process: 28

3

3

4

25

Hantera övriga frågor

3

3

5

3

3

5

0

Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0

3

3

5

1

Hantera parker och
planteringar
Koloniområden.
Naturmarksområden

Förslag på generisk process: 27

3

3

5

2

Hantera tekniska
parkanläggningar
Brunnar,
Växthus

Förslag på generisk process: 27

3

3

5

25

Hantera övriga frågor

Hantera övriga frågor
Avfall och återvinning

MB 15 kap
Förslag på generisk process: 26

Hantera övriga frågor

Kommunikationer

Parkförvaltning

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

29

Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Gator, vägar och parkering

Anmärkning

3

3

6

PBL kap 6 - Väglag (1971:948)

3

3

6

0

Leda - Styra – Organisera
Trafikplanering
Hantering av lokala
trafikföreskrifter.
Rådgivning.
Ordnande.
Underhåll.
Samråd om
kostnadsfördelning.

Se 3.1.1.0

3

3

6

1

Hantera gator, vägar, torg
och broar
Barmarksväghållning.
Vinterväghållning.

Förslag på generisk process: 26

3

3

6

2

Hantera trafiksignaler

Förslag på generisk process: 26

3

3

6

3

Hantera belysning

Förslag på generisk process: 26

3

3

6

4

Förslag på generisk process: 26

3

3

6

5

Hantera gång- och
cykelbanor
Hantera parkeringsplatser

3

3

6

6

Hantera trafikärenden
Fordonsflytt,
Dispenser,
Tillstånd för
funktionshindrade

Förslag på generisk process: 12

3

3

6

7

Bidra till enskilda vägar

Förslag på generisk process: 17

3

3

6

25

Hantera övriga frågor

3

3

7

3

3

7

0

Leda - Styra - Organisera
Hantering av regelverk:
Miljöbalken samt kommunala
hamnordningar

Se 3.1.1.0

3

3

7

1

Förvalta farleder, prickar
och fyrar
Inseglingsleder

Förslag på generisk process: 26

3

3

7

2

Förvalta hamnbassänger
Mätning,
Muddring av havsbotten m m

Förslag på generisk process: 26

3

3

7

3

Förvalta
hamnanläggningar
Bergrum m m.
Kranar och mudderverk.
Industrispår.
Kajer.
Vågbrytare.
Färjeterminaler m m.

Förslag på generisk process: 26

3

3

7

4

Hantera fartygstrafik
Uppbörd av hamnavgifter.

3

3

7

5

3

3

7

6

Svara för bogsering och
isbrytning
Hantera oljelager
Beredskapslagring m m.

3

3

7

25

Förslag på generisk process: 26

Hamnverksamhet

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Förslag på generisk process: 27

Hantera övriga frågor
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Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

3

4

NÄRINGSLIV, ARBETE OCH INTEGRATION

3

4

0

Ledning

3

4

1

Främjande av näringsliv och utveckling

3

4

1

0

Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0

3

4

1

1

Främja
näringslivsutveckling

Deltagande i egna och andras aktiviteter

3

4

1

2

Främja
landsbygdsutveckling

3

4

1

3

Tillhandahålla lokaler
Förhandling.
Avtal.

3

4

1

4

Hyra ut lokaler

3

4

1

25

Hantera övriga frågor

3

4

2

3

4

2

0

Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0

3

4

2

1

Sörja för bostadsbestånd

Kan föranleda åtgärd enligt PG 3.1.2

3

4

2

2

Förmedla bostäder

Förslag på generisk process: 29

3

4

2

3

Tillhandahålla bostäder

Förslag på generisk process: 29

3

4

2

4

Tillhandahålla
studentbostäder

Förslag på generisk process: 29

3

4

2

5

Tillhandahålla
seniorboende

Förslag på generisk process: 29

3

4

2

6

Tillhandahålla tomter

Förslag på generisk process: 29

3

4

2

25

Hantera övriga frågor

3

4

3

3

4

3

0

Leda - Styra - Organisera

3

4

3

1

Främja arbete och
sysselsättning
Arbetsträning.
Arbetspraktik.
Utbildning.
Datortek, motsv
Åtgärder för anställbarhet
och personlig utveckling,
generellt och i projektform.

3

4

3

25

Hantera övriga frågor

3

4

4

3

4

4

Kommunallag (1991:100) 2 kap 7-8 §§

Kan föranleda åtgärd enligt PG 3.1.2

Bostadsfinansiering. Bostadsförmedling.
Bostadsförsörjning

Arbetsmarknad och sysselsättning
Se 3.1.1.0

Integration
0

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Leda - Styra – Organisera
Samarbete med
frivilligorganisationer.
Avtal med Migrationsverket.
Statsbidragsansökningar.
Samverkan med arbetslivet

Se 3.1.1.0

31

Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

3

4

4

1

Bedriva flyktingmottagning
Introduktionsersättning.
Tolkförmedling.
Introduktionsplan.
Introduktionsersättning.
Hälsoundersökning.
Praktikplats.
Boende.
Hemutrustningslån.

3

4

4

2

3

4

4

3

Genomföra åtgärder för
integration
SFI (Svenska för invandrare)
Flyktingsmottagning,
Integrationsfrämjande
insatser,
Tolkservice,
Återvandring
Bedriva undervisning i
svenska för invandrare
Antaga.
Placera.
Registrera närvaro.
Undervisa.
Hålla utvecklingssamtal.
Hantera individuella
utvecklingsplaner.
Ge modersmålsundervisning.
Ge särskilt stöd.
Ge prov och sätta betyg.
Validera

3

4

4

25

3

5

3

5

0

3

5

0

3

3
3

5

5
5

Anmärkning

Lag om mottagande av asylsökande (LMS)
(1994:137) med tillhörande förordningar:
Förordning om statlig ersättning för
flyktingmottagande (1990:927), Statlig ersättning
för asylsökande (2002:1118),
Introduktionsersättning för flyktingar (LIS)
(1992:1068), Förordning om utbildning
(2001:976)

SL kap 22
Förslag på generisk process: 30

Hantera övriga frågor

UTBILDNING

0

0
0

Skollag (SL) (2010:800)
Se 3.1.1.0

Ledning

1

2

2
3

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Leda
Planera och följa upp
Bedriva systematiskt
kvalitetsarbete
Hantera statlig
kvalitetsgranskning
Hantera nationell
uppföljning och utvärdering
Samverka med andra aktörer
Samverka med
elevorganisationer
Hantera överklagan
Hantera anmälan enligt Lex
Sarah
Hantera anmälan enligt Lex
Maria
Styra
Hantera skolans
styrdokument
Hantera tillsyn och åtgärder
med anledning därav
Hantera ordning för
elevregistrering

Organisera
Hantera avgifter
Hantera entreprenader
Stödja enskild verksamhet
Hantera interkommunal

Förslag på generisk process: 1
SL 4 kap. Förslag på generisk process: 1
SL 26 ka. Förslag på generisk process: 1
SL 26 ka. Förslag på generisk process: 1
SL 23 kap. Förslag på generisk process: 1
Förslag på generisk process: 1
SL 27 kp. Överklagandenämnd m m
SOL 14 kap 3. Förslag på generisk process: 31
SFS 1998:53. Förslag på generisk process: 31

Förslag på generisk process: 2
SL 26 kap. Förslag på generisk process: 2

SL 8-11, 14-15, 20-21 kap
SL 23 kap. Förslag på generisk process: 18
SL 8-15, 19 kap
SL 8-11, 14-15, 19-20 kap

32

Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

ersättning
Hantera lokaler och
utrustning

Anmärkning

SL 2 kap 35 §

3

5

1

Gemensam skolverksamhet

3

5

1

0

Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0

3

5

1

0

SL 7-11, 14-15, 19-21 kap

3

5

1

1

Hantera skolplikt,
intagning och placering
Hantera skolskjutsar

3

5

1

2

SL 5 kap

3

5

1

3

Hantera ordning och
disciplinåtgärder
Hantera läromedel

3

5

1

4

SL 2 kap 35-36 §§

3

5

1

5

Tillhandahålla
skolbibliotek
Tillhandahålla skolmåltider

3

5

1

6

Tillhandahålla SYO

SL 2 kap 29-30 §§
Förslag på generisk process: 30

3

5

1

7

Tillhandahålla elevhälsa
Medicinska insatser
Psykologiska och
psykosociala (kurativa)
insatser
Specialpedagogiska insatser.

SL 2 kap 25-28 §§ . Förslag på generisk
process: 15

3

5

1

8

SL 6 kap

3

5

1

9

Vidta åtgärder mot
kränkande behandling
Hantera stipendier och
fonder

3

5

1

25

3

5

2

3

5

2

Hantera övriga frågor

Förskola
0

Leda - Styra – Organisera
Leda
Driva lokalt samråd
Hantera lokal styrelse
Hantera lokalt
kvalitetsarbete
Organisera
Planera och följa upp läsår.
Planera kurser.
Lokalplanera.
Schemalägga
Tillhandahålla läromedel

3

5

2

1

Driva förskola
Antaga.
Placera.
Registrera närvaro.
Hantera deltidsgrupper.
Driva pedagogisk
verksamhet

3

5

2

2

Driva familjedaghem
Antaga.
Placera.
Registrera närvaro.

3

5

2

25

Hantera övriga frågor

3

5

3

3

5

3

Se 3.1.1.0
SL 4 kap. Förslag på generisk process: 1
SL 4 kap. Förslag på generisk process: 1
SL 4 kap. Förslag på generisk process: 1

Förslag på generisk process: 1

SL 2 kap 35 §.
SL 8 kap
Förslag på generisk process: 30

Förskoleklass
0

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Leda - Styra - Organisera
Planera och följa upp läsår

Se 3.1.1.0
Förslag på generisk process:1

33

Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

3

5

3

1

Driva förskoleklass
Antaga.
Placera.
Registrera närvaro.
Undervisa.
Hålla utvecklingssamtal.
Utföra tester och prov.
Ge särskilt stöd

3

5

3

25

Hantera övriga frågor

3

5

4

3

5

4

Grundskola
0

Anmärkning

SL 9 kap
Förslag på generisk process: 30

Skollag, SL (2010:800)
Leda - Styra - Organisera
Leda
Driva lokalt samråd
Hantera lokal styrelse
Hantera lokalt
kvalitetsarbete
Organisera
Planera och följa upp läsår
Planera kurser,
Lokalplanera,
Schemalägga
Tillhandahålla läromedel
Tillhandahålla skolskjuts i
grundskola och
grundsärskola

Se 3.1.1.0
SL 4 kap. Förslag på generisk process: 1
SL 4 kap. Förslag på generisk process: 1
SL 4 kap. Förslag på generisk process: 1
Förslag på generisk process: 1

SL 2 kap 35 §
SL 10-11 kap

3

5

4

1

Bedriva grundskola
Antaga.
Placera.
Registrera närvaro.
Undervisa.
Hålla utvecklingssamtal.
Hantera individuella
utvecklingsplaner.
Ge modersmålsundervisning.
Ge särskilt stöd.
Ge prov och sätta betyg

SL 9-11 kap
Förslag på generisk process: 30

3

5

4

2

Bedriva grundsärskola

SL 11 kap: Träningsskola (§ 3), Intyg och
studieomdöme (§ 17). Förslag på generisk
process: 3

3

5

4

25

Hantera övriga frågor

3

5

5

3

5

5

0

Leda - Styra - Organisera
Planera och följa upp,
Lokalplanera
Schemalägga

Se 3.1.1.0
SL 14 kap

3

5

5

1

Driva fritidshem
Antaga.
Placera.
Registrera närvaro

SL 14 kap
Förslag på generisk process: 30

3

5

5

25

Hantera övriga frågor

3

5

6

3

5

6

Fritidshem

Skollag, SL (2010:800) kap 14

Gymnasieskola
0

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Leda - Styra – Organisera
Leda
Hantera lokalt
kvalitetsarbete

Se 3.1.1.0
SL 4 kap. Förslag på generisk process:1

34

Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

Driva lokalt samråd
Hantera lokal styrelse
Hantering av nationella
program(yrkesprogram,
högskoleförberedande
program)
Hantering av gymnasial
lärlingsutbildning
Hantering av
introduktionsprogram
Organisera
Planera och följa upp läsår
Planera kurser,
Lokalplanera,
Schemalägga
Tillhandahålla läromedel
Tillhandahålla skolskjuts i
särskola
Hantera inackorderingsstöd

SL 4 kap. Förslag på generisk process: 1
SL 4 kap. Förslag på generisk process: 1

Förslag på generisk process: 1

SL 2 kap 35 §
SL 19 kap
SL kap 15

3

5

6

1

Driva gymnasium
Antaga.
Placera.
Registrera närvaro.
Undervisa.
Hålla utvecklingssamtal.
Hantera individuella
utvecklingsplaner.
Ge modersmålsundervisning.
Ge särskilt stöd.
Ge prov
Sätta betyg

SL 15 kap. Förslag på generisk process: 30

3

5

6

2

Förslag på generisk process: 30

3

5

6

3

Driva gymnasial
lärlingsutbildning
Driva gymnasiesärskola

3

5

6

25

Hantera övriga frågor

3

5

7

3

5

7

Förslag på generisk process: 30

Kommunal vuxenutbildning
0

Leda - Styra – Organisera
Leda
Driva lokalt samråd
Hantera lokal styrelse
Hantera lokalt
kvalitetsarbete
Organisera
Planera och följa upp läsår
Tillhandahålla läromedel

Se 3.1.1.0 Förslag på generisk process: 1
SL 4 kap.
SL 4 kap.
SL 4 kap.

Planera kurser, Lokalplanera, Schemalägga
SL 2 kap 35 §

3

5

7

1

Bedriva grundläggande
vuxenutbildning
Antaga.
Placera.
Registrera närvaro.
Undervisa.
Hantera individuella
utvecklingsplaner.
Ge modersmålsundervisning.

SL 20 kap.
Förslag på generisk process: 30

3

5

7

2

Bedriva gymnasial
vuxenutbildning
Antaga.
Placera.
Registrera närvaro.
Undervisa
Hålla utvecklingssamtal.
Hantera individuella
utvecklingsplaner.
Ge modersmålsundervisning.

SL 20 kap.
Förslag på generisk process: 30

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter
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Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

Ge särskilt stöd.
Ge prov och sätta betyg.
Validera

3

5

7

25

3

5

8

3

5

8

0

3

5

8

0

3

5

8

3

5

3

Hantera övriga frågor

Särskild utbildning för vuxna
Leda - Styra – Organisera
Planera och följa upp läsår,
Planera kurser,
Lokalplanera,
Schemalägga

Se 3.1.1.0 Förslag på generisk process: 1

1

Bedriva särskild utbildning
för vuxna på
grundläggande nivå
Antaga
Placera
Registrera närvaro
Undervisa
Hantera individuella
utvecklingsplaner
Ge modersmålsundervisning

SL 21 kap. Förslag på generisk process: 30

8

2

Bedriva särskild utbildning
för vuxna på gymnasial
nivå
Antaga
Placera
Registrera närvaro
Undervisa
Hålla utvecklingssamtal
Hantera individuella
utvecklingsplaner
Ge modersmålsundervisning
Ge särskilt stöd
Ge prov och sätta betyg
Validera

SL 22 kap. Förslag på generisk process: 30

5

8

25

Hantera övriga frågor

3

5

9

3

5

9

0

Leda - Styra – Organisera
Planera och följa upp

3

5

9

1

Hantera bidrag till
internationell skolgång

3

5

9

2

Hantera bidrag till SFI vid
folkhögskola

Förslag på generisk process: 30

3

5

9

3

Hantera undervisning för
elever som vistas på
sjukhus m m eller i hemmet

SL 24 kap

3

5

9

4

Hantering av annat sätt att
fullgöra skolplikt

SL 24 kap

3

5

9

25

Hantera övriga frågor

Särskilda utbildningsformer

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Förslag på generisk process: 1
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Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Annan pedagogisk verksamhet

Anmärkning

Alternativ till förskola eller fritidshem. Öppen
förskola. Öppen fritidsverksamhet. Omsorger
under tid då förskola eller fritidshem ej erbjuds.
Skollag (SL) 25 kap

3

5

10

3

5

10

0

Leda - Styra – Organisera
Planera och följa upp

Se 3.1.1.0
SL 25 kap

3

5

10

1

Bedriva pedagogisk omsorg

SL 25 kap. Förslag på generisk process: 30

3

5

10

2

Bedriva öppen förskola

Förslag på generisk process: 30

3

5

10

3

Bedriva öppen
fritidsverksamhet

Förslag på generisk process: 30

3

5

10

4

Bedriva omsorg när
förskola eller fritidshem ej
erbjuds

Förslag på generisk process: 30

3

5

10

25

Hantera övriga frågor

3

5

11

3

5

11

0

Leda - Styra – Organisera
Planera och följa upp läsår,
Planera kurser,
Lokalplanera
Schemalägga

Se 3.1.1.0

3

5

11

1

Bedriva undervisning
Antaga
Registrera närvaro
Undervisa
Hålla utvecklingssamtal
Ge prov och sätta betyg

Förslag på generisk process: 30

3

5

11

25

Hantera övriga frågor

3

5

12

3

5

12

0

Leda - Styra – Organisera
Planera och följa upp läsår,
Planera kurser,
Lokalplanera,
Schemalägga
Hantera kvalitetsarbete
Tillhandahålla läromedel

Se 3.1.1.0 Förslag på generisk process: 1

3

5

12

1

Driva folkhögskola
Antaga
Placera
Registrera närvaro
Undervisa
Hålla utvecklingssamtal
Hantera individuella
utvecklingsplaner
Ge prov och sätta betyg

Förslag på generisk process: 30

3

5

12

25

Hantera övriga frågor

Kommunal kulturskola/musikskola
Förslag på generisk process: 1

Kommunal folkhögskola

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter
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Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

3

6

KULTUR, FRITID, TURISM

3

6

0

Ledning

3

6

1

Allmän kulturverksamhet

3

6

1

0

Leda - Styra - Organisera
Organisera offentlig scen

Se 3.1.1.0 Förslag på generisk process: 32

3

6

1

1

Hantera offentlig scen
Program.
Konserter.
Kulturhus, scenhus

Även i bolagsform.

3

6

1

2

Bedriva
programverksamhet

3

6

1

3

Hantera föreningsbidrag
och stipendier

Förslag på generisk process: 17

3

6

1

4

Lotterimyndighet, tillstånd
och yttranden

Lotterilag (1994:1000) 39-40 §§,
Lotteriförordning (1994:1451)

3

6

1

25

Hantera övriga frågor

3

6

2

3

6

2

Se 3.1.1.0

Biblioteksverksamhet
0

Leda - Styra – Organisera
Organisera huvudbibliotek
och filialer.
Organisera specialbibliotek
Organisera ambulerande
bibliotek
Avtal. Licenser.

Se 3.1.1.0
Förslag på generisk process: 32

Bibliotekslag (1996:1596)

Förslag på generisk process: 32
Förslag på generisk process: 32
Förslag på generisk process: 32

3

6

2

1

3

6

2

2

Tillhandahålla media
Anskaffning.
Registrering.
Utlån.
Interurbanverksamhet.
Kassering
Information
Uppsökande verksamhet inkl
bokbuss
Tillhandahålla talböcker

3

6

2

3

Tillhandahålla taltidningar

3

6

2

4

Bedriva
programverksamhet

3

6

2

5

Bedriva
samhällsinformation

3

6

2

25

Hantera övriga frågor

3

6

3

3

6

3

0

Leda - Styra - Organisera
Organisera kommunarkiv,
motsv

Se 3.1.1.0
Förslag på generisk process: 32

3

6

3

1

Vårda och tillgängliggöra
historiska arkiv
Accedering.
Registrering.
Digitalisering.
Webbpublicering.
Utlån.

Arkivlag (1990:782), Tryckfrihetsförordning
(1949:105)
Institution är inte fixerad till en viss byggnad.

Tillgängliggörande av historiska arkiv

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter
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Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

Vård.
Programverksamhet

3

6

3

25

3

6

4

3

6

4

0

Leda - Styra - Organisera
Organisera museum

3

6

4

1

Vårda och tillgängliggöra
föremålssamlingar
Accedering.
Registrering.
Vård.
Utställningar.
Programverksamhet.

3

6

4

2

Vårda och tillgängliggöra
fotosamlingar
Accedering.
Registrering.
Vård.
Publicering.

3

6

4

3

Vårda och tillgängliggöra
historiska kulturmiljöer

3

6

4

4

Bedriva museipedagogisk
verksamhet

3

6

4

25

Hantera övriga frågor

3

6

5

3

6

5

0

Leda - Styra - Organisera
Organisera konsthall

3

6

5

1

Vårda och tillgängliggöra
konst
Egen konst.
Inlånat konst.
Vandringsutställningar.

3

6

5

2

3

6

5

3

Svara för
konstutställningar
Svara för offentlig
utsmyckning

3

6

5

25

3

6

6

3

6

6

0

Leda - Styra – Organisera
Organisera teater

3

6

6

1

Tillhandahålla teater
Ensemble.
Program.

3

6

6

25

Hantera övriga frågor

3

6

7

Hantera övriga frågor

Hantering av fysiskt kulturarv
Se 3.1.1.0
Förslag på generisk process: 32

Inkl stadsvandringar. Inkl rollen som
remissinstans.

Tillgängliggörande av konst
Se 3.1.1.0
Förslag på generisk process: 32

Hantera övriga frågor

Teaterverksamhet
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Se 3.1.1.0
Förslag på generisk process: 32

Allmän fritidsverksamhet
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Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

3

6

7

0

Leda - Styra - Organisera

3

6

7

1

3

6

7

2

Bedriva program och
aktiviteter
Hantera föreningsbidrag
och stipendier

3

6

7

25

3

6

8

3

6

8

0

Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0

3

6

8

1

Driva badanläggningar
Anläggningsaktiviteter.
Innebad.
Utebad.

Förslag på generisk process: 33

4

6

8

2

Driva idrottsanläggningar
Anläggningsaktiviteter.
Bollplaner.
Isbanor.

Förslag på generisk process: 33

5

6

8

3

Driva fritidsanläggningar
Anläggningsaktiviteter.
Motionsspår.
Skidbackar.
Hoppbackar.
Skidliftar.
Småbåtshamnar.

Förslag på generisk process: 33

6

6

8

4

Driva fritidsgårdar
Anläggningsaktiviteter.
Kundaktiviteter.

Förslag på generisk process: 33

8

6

8

5

Driva lekplatser
Anläggningsaktiviteter.

Förslag på generisk process: 33

9

6

8

6

Svara för
rekreationsområden
Anläggningsaktiviteter.

Förslag på generisk process: 33

3

6

8

25

Hantera övriga frågor

3

6

9

3

6

9

0

Leda - Styra - Organisera

3

6

9

1

Bedriva turistinformation

3

6

9

2

Främja turism
Campingplatser.
Stugbyar.
Gästhamnar.

3

6

9

3

Främja besöksnäring

3

6

9

25

Hantera övriga frågor

3

Se 3.1.1.0

Förslag på generisk process: 17

Hantera övriga frågor

Drift av sport- och fritidsansläggningar

Främjande av turism

7

Se 3.1.1.0

VÅRD OCH OMSORG

3

7

0

3

7

0

Ledning
1
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Leda
Planera och följa upp
Omvärldsbevaka

Förslag på generisk process: 1
SOL 3 kap
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Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Bedriva systematiskt
kvalitetsarbete
Hantera statlig
kvalitetsgranskning
Hantera nationell uppföljning
och utvärdering
Samarbete med andra
huvudmän
Hantera överklagan
Hantera anmälan enligt Lex
Sarah
Hantera anmälan enligt Lex
Maria
Hantera övriga anmälningar
Styra
Hantera styrdokument
Hantera tillsyn och åtgärder
med anledning därav
Hantera ordning för
klientdata och journalföring
Organisera
Hantera entreprenader
Stödja enskild verksamhet
Hantera lokaler och
utrustning

Anmärkning

SOL 1 kap - Lag om finansiell samordning av
rehab-insatser (2003:1210)
SOL 14 kap 3 § Förslag på generisk process:31
Patientsäkerhetslagen (1998:531) 6 kap 4 §
Förslag på generisk process:31
Förslag på generisk process:31

SOL 13 kap
Patientdatalag (2008:355)

SOL 1 kap. Förslag på generisk process:18
SOL 7 kap

3

7

1

Gemensam verksamhet

3

7

1

0

Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0

3

7

1

1

SOL 8 kap

3

7

1

2

Handlägga avgifter och
ersättningar
Hantera återkrav

3

7

1

3

SOL 2 kap

3

7

1

4

Hantera ansvar och
ersättning mellan
kommuner
Bedriva folkhälsoarbete

3

7

1

5

Hantera stipendier och
fonder

3

7

1

25

Hantera övriga frågor

3

7

2

3

7

2

0

Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0

3

7

2

1

Bedriva öppen individ- och
familjeomsorg
Individuell plan
Familjerådgivning.
Åtgärder riktade till den
enskilde

Förslag på generisk process: 34

Initiering - Utredning - Beslut - Åtgärder –
Uppföljning

SOL 9 kap

Individ- och familjeomsorger

SOL 2 kap 7 § och HSL 3 f §.

3

7

2

2

Lämna ekonomiskt bistånd

Förslag på generisk process: 34

3

7

2

3

Placera vuxna/familjer i
HVB

Inkl hälso- och sjukvårdande insatser. SOL 6 kap
1-2 §§ - HSL 18 § - Patientdatalag (2008:355)
Förslag på generisk process: 34, 35

3

7

2

4

Anordna bostad

Förslag på generisk process: 34

3

7

2

5

Hantering av personliga
ombud

SFS 2013:522

3

7

2

25

Hantera övriga frågor

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter
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Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

3

7

3

Insatser för barn och ungdomar

3

7

3

0

Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0

3

7

3

1

Bedriva familjerådgivning
Familjerådgivning.
Familjecenter.

SOL 5 kap 3 §
Förslag på generisk process: 36

3

7

3

2

Utreda enskilt hem för vård
och fostran

SOL 6 kap 6 §
Förslag på generisk process: 4

3

7

3

3

3

7

3

4

Bedriva öppen barn- och
ungdomsvård
Placera barn i HVB och
jourhem

3

7

3

5

Placera barn över
nationsgränserna

SOL 5 kap 1-3 §§
Förslag på generisk process: 34
Inkl hälso- och sjukvårdande insatser
SOL 6 kap 1-16 §§ - HSL 18 § - Patientdatalag
(2008:355)
Förslag på generisk process: 34, 35
SOL 6 kap 11 §
Förslag på generisk process: 34

3

7

3

25

Hantera övriga frågor

3

7

4

3

7

4

0

3

7

4

1

3

7

4

2

Ge institutionsvård åt vuxna Inkl hälso- och sjukvårdande insatser
SOL 5 kap 9 §, 6 kap 1-2 §§ - HSL 18 § missbrukare
Patientdatalag (2008:355)
Förslag på generisk process: 34, 35

3

7

4

25

Hantera övriga frågor

3

7

5

3

7

5

0

3

7

5

1

3

7

5

2

3

7

5

3

Svara för särskilda insatser

Åtgärder kan avse insatser enl LSS, färdtjänst och
bostadsanpassning. Insatser enligt HSL kan ingå.
SOL 3 kap 6 §, 5 kap 7-8a §§ - LSS (1993:387) Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap - Lag om
assistansersättning (LASS)(1993:389) - Lag om
färdtjänst (1997:735) - Bostadsanpassning (Lag
1992:1574) - Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
18 § - Patientdatalag (2008:355)
Förslag på generisk process: 34, 35

3

7

5

4

Ge stöd till anhöriga

SOL (2001:453) kap 5 § 10

Insatser för vuxna missbrukare
Leda - Styra - Organisera
Rådgivning
Svara för öppna insatser för
vuxna missbrukare

Se 3.1.1.0
SOL 5 kap 9 §
Förslag på generisk process: 34

Insatser för äldre och funktionshindrade
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Leda - Styra – Organisera
Pensionärsråd.
Förtroenderåd.
Andra samverkansorgan
Bedriva öppen omsorg
Stöd i ordinärt boende,
Närståendeersättning,
Trygghetslarm,
Hemtjänst,
Nattpatrull,
Ledsagarservice.
Anordna särskilt boende
Gruppbostad.
Korttidsboende.
Ålderdomshem,
Servicebostad,
Gruppboende,
Sjukhem.

Se 3.1.1.0

Inkl hälso- och sjukvård. SOL 3 kap 6 § - 5 kap 46 §§ Förslag på generisk process: 34, 35

Inkl hälso- och sjukvårdande insatser. Inkl.
stödanordningar i det särskilda boendet
SOL 5 kap 5, 7 §§ - Hälso- och sjukvårdslag
(1982:763) § 18 - Patientdatalag (2008:355)
Förslag på generisk process: 34, 35
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Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

3

7

5

5

Göra dödsboanmälan och
handlägga begravningshjälp

3

7

5

25

Hantera övriga frågor

3

7

6

3

7

6

0

Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0

3

7

6

1

Bedriva hemsjukvård

SOL 3 kap 6 § - HSL 18-21 §§ - Patientdatalag
(2008:355). Ej vård som lämnas av läkare.
Förslag på generisk process: 35

3

7

6

25

Hantera övriga frågor

3

7

7

3

7

7

0

Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0

3

7

7

1

Bedriva familjerätt
Initiering,
Utredning,
Beslut,
Åtgärder

Exempel: Faderskapsutredningar, adoptioner,
vårdnad, boende, umgänge.
Föräldrabalken (1949:381) - Namnlagen
(1982:670).

3

7

7

2

Hantera faderskapsärenden

3

7

7

3

Handlägga adoptioner

SOL 6 kap 12- §§

3

7

7

4

Inkl särskilt förordnad vårdnadshavare

3

7

7

5

Utreda vård, boende och
umgänge
Hantera namnärenden

3

7

7

25

Hantera övriga frågor

3

7

8

3

7

8

0

Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0

3

7

8

1

Stödja brottsoffer

SOL 5 kap 11 §

3

7

8

25

Hantera övriga frågor

3

Ärvdabalken - Begravningslagen

Hemsjukvård

Familjerätt

Stöd till brottsoffer

8

SÄRSKILDA SAMHÄLLSINSATSER

Se 3.1.1.0

3

8

0

Ledning

3

8

1

Överförmyndarverksamhet

3

8

1

0

Leda - Styra - Organisera

3

8

1

1

Utöva tillsyn över
ställföreträdare
Godmanskap.
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Se 3.1.1.0
Föräldrabalken (1949:381). - Ändring (2008:910)
- Lag om god man för ensamkommande barn
(2005:429). Förmynderskapsförordning
(1995:379). Lag om ersättning till vissa
överförmyndare (1976:1121).
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Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

Godmanskap för
ensamkommande barn.
Förvaltarskap.
Förordnad förmyndare.
3

8

1

2

Utöva tillsyn över legala
förvaltare

3

8

1

25

Hantera övriga frågor

3

8

2

3

8

2

0

Leda - Styra - Organisera

3

8

2

1

Anordna
namngivningsceremoni

3

8

2

2

Anordna borgerlig vigsel

3

8

2

3

Anordna borgerlig
begravning

3

8

2

25

Hantera övriga frågor

3

8

3

3

8

3

0

Leda - Styra - Organisera

3

8

3

1

Ge konsumentjuridisk
rådgivning

3

8

3

2

Bistå med budgetrådgivning

3

8

3

3

Bistå med skuldsanering

3

8

3

25

Hantera övriga frågor

3

Vårdnadshavare

Borgerliga ceremonier
Se 3.1.1.0

Förordning om borgerlig vigsel (2009:263)

Konsumentstöd och budgetrådgivning

9

Se 3.1.1.0

Skuldsaneringslag (2006:548)

ALLMÄN REGIONAL UTVECKLING

3

9

0

3

9

0

3

9

1

3

9

1

3

9

3

Ledning
1

Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0

0

Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0

1

1

Arbeta med regional och
interregional samverkan

9

1

2

Arbeta med internationell
samverkan

3

9

1

25

Hantera övriga frågor

3

9

2

3

9

2

Omvärld

Utveckling och tillväxt
0
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Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0
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Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

3

9

2

1

3

9

2

2

3

9

2

3

3

9

2

4

3

9

2

25

3

9

3

3

9

3

0

Leda - Styra - Organisera

3

9

3

1

Hantera regionala
miljöfrågor

3

9

3

25

Hantera övriga frågor

3

Arbeta med övergripande
regional utveckling
Verka för regional tillväxt
Nya näringar
Verka för turism och
besöksnäring
Stödja lokal utveckling
Landsbygdsutveckling.

Anmärkning

Inkl regionbildning.
.

Hantera övriga frågor

Miljöfrågor

10

Se 3.1.1.0

Regional trafik- och infrastruktur

3

10

0

3

10

0

3

10

1

3

10

1

0

Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0

3

10

1

1

3

10

1

2

Medverka i regional
trafikplanering
Stödja regionala trafikbolag

Även delägarskap

3

10

1

3

Bidra till regionala
infrastruktursatsningar
Tele.
Data.
Vägar
Broar

3

10

1

25

Hantera övriga frågor

3

Ledning
1

Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0

Trafik och infrastruktur

11

REGIONAL UTBILDNINGSVERKSAMHET

3

11

0

3

11

0

Ledning

3

11

1

3

11

1

0

Leda - Styra - Organisera

3

11

1

1

3

11

1

2

Verka för regional
utbildning
Verka för forskning

3

11

1

3

Upphandla utbildning

3

11

1

4

Finansiera utbildning hos
annan huvudman

1

Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0

Gemensam skolverksamhet

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Se 3.1.1.0

45

Struktur

VO

Processgrupp

Anmärkning

3

11

1

3

11

2

3

11

2

0

Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0

3

11

2

1

Driva
naturbruksgymnasium
Antaga.
Placera.
Registrera närvaro.
Undervisa.
Hålla utvecklingssamtal.
Hantera individuella
utvecklingsplaner.
Ge modersmålsundervisning.
Ge särskilt stöd.
Ge prov
Sätta betyg

SL 15 kap
Förslag på generisk process: 30

3

11

2

25

Hantera övriga frågor

3

11

3

3

11

3

0

Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0

3

11

3

1

Driva folkhögskola
Antaga.
Placera.
Registrera närvaro.
Undervisa.
Hålla utvecklingssamtal.
Hantera individuella
utvecklingsplaner.
Ge prov
Sätta betyg

Förslag på generisk process: 30

3

11

3

25

Hantera övriga frågor

3

11

4

3

11

4

0

Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0

3

11

4

1

Bedriva utbildning och
forskning vid
högskola/universitet

Finansiering eller medfinansiering av
vårdrelaterad högskoleutbildning och forskning

3

11

4

2

Stödja utbildning och
forskning vid
högskola/universitet

3

11

4

25

Hantera övriga frågor

3

25

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Hantera övriga frågor

Naturbruksgymnasium

Folkhögskola

Högskola och universitet

REGIONAL KULTURVERKSAMHET

12

3

12

0

3

12

0

3

12

1

Ledning
1

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0

Gemensam kulturverksamhet

46

Struktur

VO

3

12

1

0

3

12

1

1

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

Leda - Styra – Organisera
Organisera
scenkonstinstitution
Hantera offentlig scenkonst
Program.
Konserter.
Kulturhus, scenhus

Se 3.1.1.0
Förslag på generisk process: 32
Förslag på generisk process: 32

Även i bolagsform.

3

12

1

2

Stödja hantering av
scenkonst hos annan aktör

Förslag på generisk process: 17

3

12

1

3

Kan avse finansiering eller annat engagemang, ej
egen drift.

3

12

1

4

3

12

1

5

Verka för regional kultur
Regional kulturplan.
Fördelning av statsbidrag
(Samverkansmodellen).
Samverkan.
Bidra till regionalt ABMarbete
Hantera bidrag och
stipendier

3

12

1

25

3

12

2

3

12

2

0

3

12

2

1

3

12

2

2

Bedriva fortbildning
Kurser.
Konferenser.

3

12

2

3

Bedriva kompletterande
medieförsörjning
Anskaffning.
Registrering.
Utlån.
Interurbanverksamhet.
Kassering.
Information.

3

12

2

4

3

12

2

5

Främja länslitteratur
Länsbibliografier
Tillhandahålla media
Taltidning.
Talbok.
Punktskrift.
Inläsningsservice

3

12

2

25

3

12

3

3

12

3

0

Leda - Styra – Organisera
Organisera museum

Se 3.1.1.0
Förslag på generisk process: 32

3

12

3

1

Vårda och tillgängliggöra
föremålssamlingar
Accedering.
Registrering.
Vård.
Utställningar.
Programverksamhet

.

Hantera övriga frågor

Länsbibliotek
Leda - Styra – Organisera
Organisera huvudbibliotek
och filialer
Ge råd, informera, utveckla
Teknikutveckling.
Medieutveckling.

Se 3.1.1.0
Förslag på generisk process: 32

Hantera övriga frågor

Hantering av fysiskt kulturarv

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter
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Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

3

12

3

2

Vårda och tillgängliggöra
fotosamlingar
Accedering.
Registrering.
Vård.
Publicering.

3

12

3

3

Vårda och tillgängliggöra
historiska kulturmiljöer

3

12

3

4

3

12

3

5

Bedriva museipedagogisk
verksamhet
Stödja museiinstitution som
drivs av annan aktör

3

12

3

25

3

12

4

3

12

4

0

Leda - Styra - Organisera

3

12

4

0

Organisera
hemslöjdskonsulenter

3

12

4

1

Verka för hemslöjd

3

12

4

25

Hantera övriga frågor

3

12

5

3

12

5

0

3

12

5

1

3

12

5

3

12

5

3

12

6

3

12

6

0

3

12

6

1

3

12

6

2

Svara för konstutställningar

3

12

6

3

Svara för offentlig
utsmyckning

Anmärkning

Inkl rollen som remissinstans.

Förslag på generisk process: 17

Hantera övriga frågor

Hemslöjd
Se 3.1.1.0

Tillgängliggörande av historiska arkiv
Leda - Styra – Organisera
Organisera
kommunarkiv/motsv
Vårda och tillgängliggöra
historiska arkiv
Accedering.
Registrering.
Digitalisering.
Webbpublicering.
Utlån.
Vård.
Programverksamhet

Se 3.1.1.0
Förslag på generisk process: 32

2

Stödja arkivinstitution som
drivs av annan aktör

Förslag på generisk process: 17

25

Hantera övriga frågor

Arkivlag (1990:782), Tryckfrihetsförordning
(1949:105). Institution är inte fixerad till en viss
byggnad.

Tillgängliggörande av konst

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Leda - Styra – Organisera
Organisera konsthall.
Konstkonsulenter.
Vårda och tillgängliggöra
konst
Egna konstverk
Inlånade konstverk
Vandringsutställningar.

Se 3.1.1.0
Förslag på generisk process: 32

48

Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

3

12

6

4

Stödja konsthall som drivs
av annan aktör

3

12

6

25

Hantera övriga frågor

3

12

7

3

12

7

0

3

12

7

1

3

12

7

2

3

12

7

25

3

12

8

3

12

8

0

Leda - Styra – Organisera
Organisera konserthus/motsv

3

12

8

1

Tillhandahålla musik
Ensemble.
Program.

3

12

8

2

Stödja musikverksamhet
hos annan aktör

3

12

8

25

Hantera övriga frågor

3

12

9

3

12

9

0

3

12

9

1

3

12

9

2

3

12

9

25

3

12

10

3

12

10

0

Leda - Styra – Organisera
Organisera filminstitution

3

12

10

1

Tillhandahålla filmkonst

3

12

10

2

Stödja filmproduktion hos
annan aktör

3

12

10

25

Hantera övriga frågor

Anmärkning

Förslag på generisk process: 17

Teaterverksamhet
Leda - Styra – Organisera
Organisera teater
Tillhandahålla teater
Ensemble.
Program.
Stödja teater som drivs av
annan aktör

Se 3.1.1.0
Förslag på generisk process: 32

Förslag på generisk process: 17

Hantera övriga frågor

Musikverksamhet
Se 3.1.1.0
Förslag på generisk process: 32

Förslag på generisk process: 17

Dansverksamhet
Leda - Styra - Organisera
Organisera dansinstitution
Tillhandahålla dans
Ensemble.
Program.
Stödja dansverksamhet hos
annan aktör

Se 3.1.1.0
Förslag på generisk process: 32

Förslag på generisk process: 17

Hantera övriga frågor

Filmkonst

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Se 3.1.1.0
Förslag på generisk process: 32

Förslag på generisk process: 17
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Struktur

3

VO

13

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

REGIONAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Anmärkning

HSL utdelar ansvar för hälso- och sjukvård både
till kommuner och landsting/regioner. Enligt 18 §
ansvarar kommunen för hälso- och sjukvård i hem
för vård och boende samt hemsjukvård. För vård
som meddelas av läkare ansvarar däremot
landstinget. När den enskilde har behov av insatser
både från socialtjänsten och från hälso- och
sjukvården ska kommunen tillsammans med
landstinget upprätta en individuell plan (SOL 2
kap 7 §, HSL 3 f §).
Det ska framgå om det är kommunen eller
landstinget som har övergripande ansvar för
planen. I denna struktur har sådana planer lagts
som underprocesser till socialtjänstens
klientprocess resp hälso- och sjukvårdens
patientprocess. Andra underprocesser redovisas
nedan utan anspråk på fullständighet. De kliniska
underprocesser som kopplas till patientprocessen
har inte kunnat preciseras bl a därför att de har
olika avgränsningar i olika landsting.
Patientjournalen
Patientjournalen bildas av de journalhandlingar
som upprättas på olika ställen inom en och samma
vårdgivare - till exempel primärvård,
medicinklinik, ögonklinik etc. Ur en annan
synvinkel utgör journalen en dokumentationsenhet
för de olika ärenden som patienten genomgått.
Dessa ärenden är beståndsdelar i de processer som
klassificeras nedan. En av dessa processer kan
innefatta besök hos primärvård med
underprocesserna diagnos, remiss till sjukhus,
behandling i en eller flera kliniska underprocesser
samt uppföljning hos vårdcentral och
rehabilitering.

3

13

0

3

13

0

3

3

13

13

0

0

Ledning
1

2

3

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Leda
Leda- planera - följa upp
Samverka med andra
organisationer.
Hantera anmälan enligt Lex
Sarah.
Hantera anmälan enligt Lex
Maria.
Styra
Hantera styrdokument såsom
policys, metodhandböcker,
riktlinjer, standardiserade
vårdplaner m m.
Hantera ordning för
patientdata och journalföring.
Hantera nationella
kvalitetsregister.
Organisera
Hantera entreprenader.
Träffa överenskommelser med
andra huvudmän.
Handlägga av avgifter och
ersättningar.
Organisera habilitering och
rehabilitering.
Organisera hjälpmedel för
funktionshindrade.
Organisera tolktjänst.
Organisera
persontransporter.
Organisera rikssjukvård.
Planera för
katastrofmedicinska insatser.

HSL 8 §
SOL 14 kap 3 §. Förslag på generisk process: 31
Patientsäkerhetslagen 1998:531 kap 6 § 4
Förslag på generisk process: 31

Patientdatalag (2008:355)
Patientdatalag (2008:355) kap 7

HSL 3 §
HSL 3 §
HSL 26 §
HSL 3 b §
HSL 3 b §
HSL 3 b §
HSL 6 §
HSL 9 §
HSL 7 §
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Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Planera för extraordinära
händelser i fredstid.
Hantera personalförsörjning.
3

13

1

3

13

1

0

Leda - Styra - Organisera
Kliniska standardprocesser.
Standardiserade vårdplaner.

3

13

1

1

Tillhandahålla medicinsk
service
Röntgen,
Strålning,
Laboratorieverksamhet,
Klinisk fysiologi,
Blodcentral,
Biobanker.

3

13

1

2

Hantera läkemedel

3

13

1

3

Hantera medicintekniska
produkter m m

3

13

1

4

3

13

1

5

Utföra ambulans- och
sjuktransporter
Bedriva folkhälsoarbete

3

13

1

6

3

13

1

7

3

13

1

8

3

13

1

25

3

13

2

3

13

2

0

Leda - Styra - Organisera

3

13

2

1

Bedriva allmän primärvård
Remisser.
Individuell vårdplan.
Hälso- och sjukvård till
asylsökande m fl.
Vårdgaranti.
Kliniska processer i enlighet
med diagnos.
Rehabilitering.
Kurativa insatser.
Tekniska hjälpmedel.

3

13

2

Anmärkning

HSL 26 §
HSL 16-16 §§

Gemensam verksamhet

Bedriva FoU avseende
hälso- och sjukvård
Bedriva verksamhet och
hjälpmedelsverksamhet för
funktionshindrade
Tillhandahålla
institutionsbibliotek

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Lag om medicinska produkter (1993:584) - SOSF
2008:1

Från 2014 under nya Folkhälsomyndigheten.
Utövar verksamhet enligt Smittskyddslag
2004:168, Smittskyddsförordning 2004:255 samt
Instruktion för Folkhälsomyndigheten 2013:1020.
Förslag på generisk process: 3

T ex sjukhusbibliotek

Hantera övriga frågor

Primärvård

2

Se 3.1.1.0

Bedriva mödrahälsovård
Remisser.
Individuell vårdplan.
Hälso- och sjukvård till
asylsökande m fl.
Vårdgaranti.
Kliniska processer i enlighet
med diagnos.
Rehabilitering.
Kurativa insatser.
Tekniska hjälpmedel.

Hälso- och sjukvård som utgör den första
vårdnivån och som omfattar basal medicinsk
utredning, behandling och omvårdnad samt
förebyggande arbete och rehabilitering utan
avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller
patientgrupper.
Se 3.1.1.0

SOL 2 kap 7 § och HSL 3 f §.
HSL 4 §,
HSL 3g §

Förslag på generisk process: 35
SOL 2 kap 7 § och HSL 3 f §.
HSL 4 §,
HSL 3g §
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Struktur

3

3

3

3

3

3

13

13

13

13

13

13

VO

2

2

2

2

2

2

3

4

5

6

7

25

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

Bedriva barnhälsovård
Remisser.
Individuell vårdplan.
Hälso- och sjukvård till
asylsökande m fl.
Vårdgaranti.
Kliniska processer i enlighet
med diagnos.
Rehabilitering.
Kurativa insatser.
Tekniska hjälpmedel.

Förslag på generisk process: 35

Bedriva sjukgymnastik
Remisser.
Individuell vårdplan.
Hälso- och sjukvård till
asylsökande m fl.
Vårdgaranti.
Kliniska processer i enlighet
med diagnos.
Rehabilitering.
Kurativa insatser.
Tekniska hjälpmedel.

Förslag på generisk process: 35

Bedriva arbetsterapi
Remisser.
Individuell vårdplan.
Hälso- och sjukvård till
asylsökande m fl.
Vårdgaranti.
Kliniska processer i enlighet
med diagnos.
Rehabilitering.
Kurativa insatser.
Tekniska hjälpmedel.

Förslag på generisk process: 35

Bedriva
primärvårdsansluten
hemsjukvård
Remisser.
Individuell vårdplan.
Hälso- och sjukvård till
asylsökande m fl.
Vårdgaranti.
Kliniska processer i enlighet
med diagnos.
Rehabilitering.
Kurativa insatser.
Tekniska hjälpmedel.

Föregås av individuell vårdplanering, bedrivs i
hemmet. Förslag på generisk process: 35

Bedriva sluten primärvård
Remisser.
Individuell vårdplan.
Hälso- och sjukvård till
asylsökande m fl.
Vårdgaranti.
Kliniska processer i enlighet
med diagnos.
Rehabilitering.
Kurativa insatser.
Tekniska hjälpmedel.

Allmän och lätt vård som ges inom vårdenhet.
Förslag på generisk process: 35
SOL 2 kap 7 § och HSL 3 f §.

Hantera övrig primärvård
Remisser.
Individuell vårdplan.
Hälso- och sjukvård till
asylsökande m fl.
Vårdgaranti.
Kliniska processer i enlighet
med diagnos.
Rehabilitering.
Kurativa insatser.

Specialmottagning, t ex preventivmedelsrådgivning. Förslag på generisk process: 35
SOL 2 kap 7 § och HSL 3 f §.

SOL 2 kap 7 § och HSL 3 f §.
HSL 4 §.
HSL 3g §

SOL 2 kap 7 § och HSL 3 f §.
HSL 4 §,
HSL 3g §

SOL 2 kap 7 § och HSL 3 f §.
HSL 4 §,
HSL 3g §

SOL 2 kap 7 § och HSL 3 f §.
HSL 4 §,
HSL 3g §

HSL 4 §,
HSL 3g §

HSL 4 §,
HSL 3g §.
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Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

Tekniska hjälpmedel.

13

3

3

13

3

0

Leda - Styra - Organisera

3

13

3

1

Bedriva specialiserad
somatisk
mottagningsverksamhet
Remisser.
Individuell vårdplan.
Hälso- och sjukvård till
asylsökande m fl.
Vårdgaranti.
Kliniska processer i enlighet
med diagnos.
Rehabilitering.
Kurativa insatser.
Tekniska hjälpmedel
Bedriva specialiserad
somatisk dagsjukvård
Remisser.
Individuell vårdplan.
Hälso- och sjukvård till
asylsökande m fl.
Vårdgaranti.
Kliniska processer i enlighet
med diagnos.
Rehabilitering.
Kurativa insatser.
Tekniska hjälpmedel

Förslag på generisk process: 35

Bedriva specialiserad
somatisk hemsjukvård
Remisser.
Individuell vårdplan.
Hälso- och sjukvård till
asylsökande m fl.
Vårdgaranti.
Kliniska processer i enlighet
med diagnos.
Rehabilitering.
Kurativa insatser.
Tekniska hjälpmedel

Hemsjukvård/vård i särskilt boende eller
kommunal hemtjänst bedriven av läkare enl HSL
18 §. Förslag på generisk process: 35
SOL 2 kap 7 § och HSL 3 f §.

Bedriva specialiserad
somatisk sluten vård
Remisser.
Individuell vårdplan.
Hälso- och sjukvård till
asylsökande m fl.
Vårdgaranti.
Kliniska processer i enlighet
med diagnos.
Rehabilitering.
Kurativa insatser.
Tekniska hjälpmedel

Sjukhusvård. Förslag på generisk process: 35

3

3

3

13

13

13

3

3

3

3

13

3

3

13

4

Specialiserad somatisk vård

Medicinsk utredning, behandling och omvårdnad
som kräver mer specialiserade insatser än
primärvården. Omfattar all somatisk vård, alltifrån
den som ges vid mottagningar hos
organspecialister på eller utanför sjukhus till den
mest högspecialiserade regionsjukvården.
Området omfattar medicinsk och kirurgisk
korttidsvård, rehabilitering, geriatrisk vård med
mera
Se 3.1.1.0

3

2

3

4

25

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

SOL 2 kap 7 § och HSL 3 f §.
HSL 4 §.
HSL 3g §

Mer resurskrävande än vanlig öppenvård
Förslag på generisk process: 35
SOL 2 kap 7 § och HSL 3 f §.
HSL 4 §.
HSL 3g §

HSL 4 §.
HSL 3g §

SOL 2 kap 7 § och HSL 3 f §.
HSL 4 §.
HSL 3g §

Hantera övriga somatiska
vårdfrågor

Specialiserad psykiatrisk vård

Medicinsk utredning, behandling och omvårdnad
som kräver mer specialiserade insatser än

53

Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

primärvården. Omfattar allmän psykiatri, barnoch ungdomspsykiatri samt rättspsykiatri och
innehåller exempelvis psykiatrisk vård av
alkoholmissbrukare, psykiatrisk vård av övriga
toxikomaner, psykiatrisk vård av matmissbrukare
m fl. Området omfattar även behandlingshem
inom den psykiatriska barn- och ungdomsvården.
Se 3.1.1.0
HSL 8 a §

3

13

4

0

Leda - Styra – Organisera
Överenskommelse med
kommun om samordnade
insatser

3

13

4

1

Bedriva specialiserad
psykiatrisk
mottagningsverksamhet
Remisser.
Individuell vårdplan.
Hälso- och sjukvård till
asylsökande m fl.
Vårdgaranti.
Kliniska processer i enlighet
med diagnos.
Rehabilitering.
Kurativa insatser.
Tekniska hjälpmedel
Bedriva specialiserad
psykiatrisk dagsjukvård
Remisser.
Individuell vårdplan.
Hälso- och sjukvård till
asylsökande m fl.
Vårdgaranti.
Kliniska processer i enlighet
med diagnos.
Rehabilitering.
Kurativa insatser.
Tekniska hjälpmedel
Bedriva specialiserad
psykiatrisk hemsjukvård
Remisser.
Individuell vårdplan.
Hälso- och sjukvård till
asylsökande m fl.
Vårdgaranti.
Kliniska processer i enlighet
med diagnos.
Rehabilitering.
Kurativa insatser.
Tekniska hjälpmedel
Bedriva specialiserad
psykiatrisk sluten vård
Remisser.
Individuell vårdplan.
Hälso- och sjukvård till
asylsökande m fl.
Vårdgaranti.
Kliniska processer i enlighet
med diagnos.
Rehabilitering.
Kurativa insatser.
Tekniska hjälpmedel

Förslag på generisk process: 35

Hantera övriga
psykosomatiska vårdfrågor
Remisser.
Individuell vårdplan.
Hälso- och sjukvård till
asylsökande m fl.
Vårdgaranti.
Kliniska processer i enlighet
med diagnos.
Rehabilitering.
Kurativa insatser.

Förslag på generisk process: 35

3

13

4

2

3

13

4

3

3

3

13

13

4

4

4

25

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

SOL 2 kap 7 § och HSL 3 f §.
HSL 4 §.
HSL 3g §

Mer resurskrävande än vanlig öppenvård
Förslag på generisk process: 35

Hemsjukvård/vård i särskilt boende bedriven av
läkare. Förslag på generisk process: 35.
SOL 2 kap 7 § och HSL 3 f §.
HSL 4 §.
HSL 3g §

Sjukhusvård. Förslag på generisk process: 35.

SOL 2 kap 7 § och HSL 3 f §.
HSL 4 §.
HSL 3g §

SOL 2 kap 7 § och HSL 3 f §.
HSL 4 §.
HSL 3g §
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Struktur

VO

Processgrupp

Kärnprocess (fetad)
underprocess/aktivitet

Anmärkning

Tekniska hjälpmedel

3

13

5

3

13

5

0

Leda - Styra - Organisera

Se 3.1.1.0

3

13

5

1

Bedriva allmän tandvård
Remisser.
Individuell vårdplan.
Hälso- och sjukvård till
asylsökande m fl.
Vårdgaranti.
Kliniska processer i enlighet
med diagnos.
Rehabilitering.
Kurativa insatser.
Tekniska hjälpmedel
Bedriva specialisttandvård
Remisser.
Individuell vårdplan.
Hälso- och sjukvård till
asylsökande m fl.
Vårdgaranti.
Kliniska processer i enlighet
med diagnos.
Rehabilitering.
Kurativa insatser.
Tekniska hjälpmedel
Bedriva sjukhustandvård
Remisser.
Individuell vårdplan.
Hälso- och sjukvård till
asylsökande m fl.
Vårdgaranti.
Kliniska processer i enlighet
med diagnos.
Rehabilitering.
Kurativa insatser.
Tekniska hjälpmedel
Driva tandtekniskt
laboratorium
Remisser.
Individuell vårdplan.
Hälso- och sjukvård till
asylsökande m fl.
Vårdgaranti.
Kliniska processer i enlighet
med diagnos.
Rehabilitering.
Kurativa insatser.
Tekniska hjälpmedel

Inkl tandvård för patienter i boendeformer för
service och omvårdnad. Generisk process: 35
SOL 2 kap 7 § och HSL 3 f §.

Hantera övriga
tandvårdsfrågor

Förslag på generisk process: 35

3

3

3

3

13

13

13

13

5

5

5

4

Tandvård

2

3

4

25

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

HSL 4 §.
HSL 3 § g.

Förslag på generisk process: 35
SOL 2 kap 7 § och HSL 3 f §.
HSL 4 §.
HSL 3g §

Sjukhusvård. Förslag på generisk process: 35
SOL 2 kap 7 § och HSL 3 f §.
HSL 4 §.
HSL 3g §

Förslag på generisk process: 35

SOL 2 kap 7 § och HSL 3 f §.
HSL 4 §.
HSL 3g §
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Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter
Verksamhetsområden, processgrupper, processer
Alla som arbetar med att framställa, registrera, bevara och skydda
myndigheternas informationsresurser berörs av hur informationen
systematiseras och hanteras. Det är många roller som gemensamt måste hjälpas
åt att säkra upp och göra vår information användbar även i framtiden. Målet för
varje myndighet ska vara att rätt person ska kunna komma åt rätt information
vid rätt tillfälle. För att uppnå det behöver all information som myndigheten
hanterar vara klassificerad och försedd med rätt attribut för återsökning och
behörighet.
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Säker och Trygg kommun
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
-

Anta arbetsformer för Säker och trygg kommun samt rekommendera övriga berörda nämnder att arbeta
utifrån de föreslagna arbetsformerna.

-

Kommunalråden för programområde 2 och 3 utses till Kommunstyrelsens representanter i den strategiska utvecklingsgruppen.

-

Kommunalrådet Malin Carlsson utses till ordförande i den strategiska utvecklingsgruppen.

2017-01-20
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0121 001
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 20170119/Svante Stomberg

Programområde: 1

Sida
1(3)

PM
2017-01-17

Dnr 2017/KS0121 001

Stadsledningskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson

Säker och Trygg kommun
Bakgrund
Kommunen har utvecklat goda arbetsformer för främjande, förebyggande och trygghetskapande arbete. Stadsdelsnämndernas lokala arbete har varit framgångsrikt och
har utgått ifrån invånarnas perspektiv inom geografiska ansvarsområden.
En kartläggning av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet genomfördes under 2016 för att säkerställa att allt gott arbete följer med in i den nya organisationen med centrala facknämnder 2017. Vid dialogmöten som genomförts med medarbetare och chefer inför ny organisation 2017 har framförts att facknämnder kan bli
ett hinder eller ge sämre förutsättningar för samverkan och samarbete. I princip alla
nämnder är berörda av dessa frågor och det är viktigt med ett kommungemensamt
arbete men också någon nämnd som tar ett kommunövergripande ansvar.
Kommunstyrelsen föreslås ta ett helhetsgrepp om stadens främjande, förebyggande
och trygghetsskapande arbete, "Säker och trygg kommun".
Arbetsformer 2017
Det finns ett förslag hur det främjande, förebyggande och trygghetskapande arbetet
kan se ut från 2017, se bifogad organisationsskiss. Den nya organisationen ersätter
den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsofrågor, ett centralt och tre lokala
brottsförebyggande råd, vilka verkat på stadsdelsnivå. För att omfatta hela stadens
trygghetsskapande arbete inkluderar den nya organisationen jämfört med den gamla
även ”nya” förvaltningar och därmed nya arbetsområden, vilka saknats i den tidigare
organisationen. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är ”det bästa” för kommuninvånaren. Kommunstyrelsen följer
upp arbetsformen efter ett år.
Strategisk utvecklingsgrupp
En kommunövergripande strategisk utvecklingsgrupp föreslås för att säkerställa det
kommungemensamma arbetet. Syftet är att gruppen arbetar med ett längre perspektiv
när det gäller främjande, förebyggande och trygghetsskapande frågor samt tydliggörprioriterade områden. Ett antal nämnder har i den nya organisationen fått ett särskilt
samarbetsuppdrag. Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssyn och att få
nämnder och styrelser att tydligare se sin del i helheten. Den strategiska utvecklingsgruppen ses som ett forum där även dessa uppdrag kan återkopplas. Deltagare i den
strategiska utvecklingsgruppen är berörda nämnders presidier(eller andra ledamöter),
berörda förvaltningschefer samt kommunens viktigaste externa samverkansparter.
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Den strategiska utvecklingsgruppen träffas två heldagar/år. Kommunstyrelsen har
uppdraget att samordna arbetet kopplat till den strategiska utvecklingsgruppen.
Centrum för kunskap och säkerhet (CKS)
CKS kommer att stödja arbetet Säker och Trygg kommun inom olika områden på alla
tre nivåer. Det kan handla om inhämtning, bearbetning och analys av uppgifter i och
mellan samverkansgrupperna. CKS kommer att producera strategiska och operativa
underlag till det främjande, förebyggande och trygghetsskapande arbetet. En viktig
uppgift för CKS är att agera ”hängränna” vars syfte är att motverka ”stuprörseffekter” i det brottsförebyggande arbetet.
Brottsförebyggande rådet (Brå)
Forumet syftar till att gemensamt identifiera behov, ta ställning samt initiera olika
trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Vidare är det en
viktig uppgift att ”hålla ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande
arbetet i Borås Stad, vilket lätt spretar i en såpass stor stad. Arbetet ska bygga på invånarperspektiv, trygghet, förebyggande och välfärd. Fritids- och folkhälsonämnden
har uppdraget att samordna det brottsförebyggande rådet.
Samverkansgrupper
Samverkansgrupperna står för det konkreta utförandet av diverse insatser. Det finns
en samordnande nämnd/förvaltning inom varje område, vilken har till uppgift att
samordna de olika insatserna tillsammans med berörda parter. Syftet med samverkansgrupperna är att identifiera behov och skapa kontakt- och samverkansytor med
andra för att tillsammans nå längre i det trygghetskapande och brottsförebyggande
arbetet än vad respektive förvaltning kan åstadkomma var för sig. Samverkansgrupperna är viktiga för att förhindra ”stuprörseffekten” i den nya organisationen. Att
skapa trygghet för medborgarna är allas ansvar och kan bara nås genom samverkan
inom samt utanför kommunens verksamheter.
Samverkansområden:
Lokal samverkan
Fritids- och folkhälsonämnden samordnar inom ramen för lokal samverkan följande
grupper: Lokala områdesnätverk, lokala nätverk för barn och unga 10-16 år samt ortsråd. Dessa nätverk/ortsråd utgår från geografiska områden och syftar till att öka inflytandet, tryggheten och samhörigheten hos invånarna i Borås Stad. De skapar en helhetssyn kring de boendes situation och erbjuder erfarenhets och informationsutbyte
om den aktuella situationen på respektive område. Konkreta insatser är trygghetsvandringar, Människan bakom uniformen (MBU) och grannsamverkan.
Barn och unga i riskzon
Individ- och familjeomsorgsnämnden samordnar arbetet kring barn och unga i riskzon. Inriktningen är det individuella perspektivet och bygger på samverkan med berörda aktörer för att gemensamt förhindra och hjälpa barn och unga som hamnat i
riskzonen, exempelvis genom insatser som SSPF och Västbus. Fältarbetet ingår här.
Trygg och säker vård- och omsorg
Vård- och äldrenämnden kommer i sin nya organisation ha en förebyggande enhet,
vilken blir en bärande och viktig samordningsfunktion i det trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetet för äldre. Området är nytt inom Brå-arbetet, och exempel
på konkreta insatser är suicidprevention och schyssta relationer.
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Arbete och utbildning
Arbetslivsnämnden samordnar arbetet inom arbete och utbildning med såväl generella insatser som feriearbete och riktad samverkan som KRAMI. Även arbetet med
våld i nära relationer utgår härifrån.
Trygga miljöer
Genom trygghetsmätningar och dialoger med invånare framkommer att trafiksituationen på många områden i Borås bidrar till otrygga miljöer. Tekniska nämnden för en
dialog med invånare och andra berörda parter angående trafiksituationen, för att öka
tryggheten och göra våra bostadsområden säkrare. De har inom ramen för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet uppdraget att samordna arbetet med
den fysiska miljön i Borås Stad ur ett trygghetsperspektiv. Här ingår även Borås rent
och snyggt.
Kommunikation
Det arbete som utförs i de olika samverkansområdena måste kommuniceras på ett
genomtänkt sätt. Dels måste kommunikationen fungera internt för att motverka stuprör, dels måste invånarna få kunskap om de insatser som pågår. Att utåt berätta om
de positiva insatserna är också ett sätt för Borås Stad att aktivt stärka bilden av den
kommunala organisationen. Varje verksamhet har enligt Kommunikationspolicyn
ansvar för sin egen kommunikation, men Kommunstyrelsen ska ge stöd i att ta fram
planer för kommunikationen samt följa upp den.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
-

Anta föreslagna arbetsformer för Säker och trygg kommun samt rekommendera övriga berörda nämnder att arbeta utifrån de föreslagna arbetsformerna.

-

Kommunalråden för programområde 2 och 3 är Kommunstyrelsens representanter i
den strategiska utvecklingsgruppen.

-

Kommunalrådet Malin Carlsson utses till ordförande i den strategiska utvecklingsgruppen.

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef

Säker och trygg kommun
Ansvar: Kommunstyrelsen, två heldagar/år
Syfte: Strategisk utvecklingsgrupp som anger viljeinriktning.
Styrande dokument: Borås 2025, Välfärdsbokslutet, Folkhälsoavtal kommun-region, samverkansöverenskommelsen med Polisen
Medverkande: Kommunstyrelsen, Fritid- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
Individ- och familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden,
Lokalförsörjningsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Kulturnämnden (presidier och förvaltningschefer), Polisen, Västra
Götalandsregionen, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund och AB Bostäder.

Samverkansgrupper
för konkreta insatser
Barn och unga i riskzon
Samordning: , Individ- och
familjeomsorgsnämnden
Trygg och säker vård och
omsorg
Samordning: Vård- och
äldrenämnden
Arbete och utbildning
Samordning:
Arbetslivsnämnden

Nätverk 10-16 år
Lokala områdesnätverk
Ortsråd

Trygga miljöer
Samordning: Tekniska
nämnden
Lokal samverkan
Samordning: Fritid- och
folkhälsonämnden

Brottsförebyggande rådet i Borås (Brå)
Medborgarperspektiv, trygghet, förebyggande och
välfärd.
Samordning: Fritid- och folkhälsonämnden, fyra
möten/år
Syfte: Ett forum där vi tillsammans identifierar behov
och fattar gemensamma beslut i det
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
Styrande dokument:
Samverkansöverenskommelsen med Polisen och
Välfärdsbokslutet
Medverkande: Verksamhetschefer eller liknande som
har mandat att fatta beslut från:
Stadsledningskansliet, Fritid- och
folkhälsoförvaltningen, Förskoleförvaltningen,
Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen,
Vård- och äldreförvaltningen, Sociala
omsorgsförvaltningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Lokalförsörjningsförvaltningen, Tekniska
förvaltningen, Miljöförvaltningen, Kulturförvaltningen,
Polisen, Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs
räddningstjänstförbund och AB Bostäder.

Centrum för
kunskap och
säkerhet
Syfte: Stöd och
rådgivning i samtliga
nivåer
Medverkande: CKS och
samarbets- och
samverkansaktörer
internt och externt.

PF 1 a-g) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-g till handlingarna)

KU 1 a-d) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-d till handlingarna)

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2015-2016: Kvalitetsrapport Barn
och elever med annat modersmål än svenska
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kvalitetsrapporten översänds till Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt till Utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att göra en analys av rapporten, med syfte att hitta åtgärder för att utveckla och
förbättra i verksamheterna.

170112
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-01-13
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0567 600
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
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Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och gymnasieskola läsåret 2015-2016:
Kvalitetsrapport Barn och elever med annat
modersmål än svenska
Uppgifterna i denna kvalitetsrapport är hämtade från Borås Stads förskolor, grundoch gymnasieskolor samt gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Rapporten har särskilt fokus på matematik. Rapporten är en sammanfattning av respektive verksamhets
kvalitetsrapport. Föregående rapport om modersmål kom 2014.
Verksamheternas rapporter i helhet, bifogas som bilagor.

Några resultat från rapporten
Förskola

21 % av alla inskrivna barn har modersmålsstöd.
75 % av de förskolor som tagit emot nyanlända anger att rutinerna för mottagande
fungerar bra. Bland dem som anger att rutinerna inte fungerar framkommer att det
saknas uppgifter om barnets modersmål vilket medför att beaktan av språkstruktur
vid val av förskola/avdelning inte kan tillgodoses.
Så gott som alla förskolor skriver att det finns stöd att få för personalen för att utveckla arbetssätten kring barn med annat modersmål. Här nämns framför allt stödet
från CFL som har två utvecklingspedagoger anställda för att arbeta gentemot förskolan. Deras tjänster finansieras av etableringsmedel från Arbetslivsförvaltningen.
Grundskola

Antalet nyanlända varierar mycket både mellan stadsdelarna och mellan skolenheterna. Vid en jämförelse av antalet nyanlända till årskurs 7-9 har Särlaskolan tagit emot
flest nyanlända. Därefter kommer Daltorp, Viskafors, Fristad, Engelbrekt och Boda.
När kommunen tar emot nyanlända elever kartläggs elevernas kunskaper av CFL.
Den mottagande skolan tar sedan del av denna kartläggning. Skolornas bedömning av
vilken nytta de har av kartläggningen varierar.
Flera av skolorna som uppgett att elever får studiehandledning på modersmålet uttrycker att de får det i den mån språket finns på CFL. Det framkommer att eleverna
inte alltid får studiehandledning enligt riktmärket 5 h/v och att inte heller samtliga
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elever på skolan får studiehandledning på modersmålet, då studiehandledare saknas i
vissa språk.
Gymnasieskola

Antalet nyanlända elever totalt inom Utbildningsförvaltningens verksamheter är ca
1400 varav ca 400 i gymnasieskolan och resterande inom SFI.
En första skolintroduktion för de nyanlända eleverna i gymnasieskolan sker på Tullengymnasiet enligt välutvecklade rutiner. Skolenheten utvärderar och utvecklar regelbundet förutsättningarna för att eleven ska få svenska som andraspråksundervisning,
modersmålsundervisning och studiehandledning.
Tullengymnasiet uppger i sin självskattning av verksamheten att informationen till
eleven om skolans värdegrund, mål och arbetssätt fungerar i hög grad.
Samtliga skolenheter uppger att man har en plan för tidig upptäckt av elevers behov
av studiehandledning på modersmålet och att man upprättar åtgärdsprogram då stödet är att betrakta som särskilt stöd.
Nästa Kvalitetsrapport

Denna kvalitetsrapport, är den sista i organisationen med tre stadsdelar. I Borås Stads
nya organisation, ansvarar respektive facknämnd inom utbildningsklustret för sitt
systematiska kvalitetsarbete.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kvalitetsrapporten översänds till Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt till Utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att göra en analys av rapporten, med syfte att
hitta åtgärder för att utveckla och förbättra i verksamheterna.

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

Sammanfattning:
Barn och elever med
annat modersmål än
svenska 2016---------------------------Kvalitetsrapport i Borås Stad

Kommungemensam förskola och skola
Utvecklingsenheten

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ............................................................................................................ 2
Förskola ................................................................................................................................ 3
Modersmålsstöd .............................................................................................................. 3
Rutiner för nyanlända ..................................................................................................... 3
Interkulturellt förhållningssätt ......................................................................................... 5
Barn till nyanlända ........................................................................................................... 6
Behov att lyfta till huvudman politisk nivå .................................................................... 6
Grundskola ........................................................................................................................... 8
Antal nyanlända ............................................................................................................... 8
Mottagning av nyanlända elever ................................................................................... 9
Skolintroduktion ............................................................................................................... 9
Studiehandledning på modersmålet ........................................................................... 10
Undervisning i svenska som andraspråk (SVA) ....................................................... 11
Språkutvecklande arbetssätt ....................................................................................... 11
Behov att lyfta till huvudman politisk nivå .................................................................. 12
Sammanfattande analys............................................................................................... 12
Gymnasie- och vuxenutbildningen ................................................................................. 12
Nyanlända elever........................................................................................................... 13
Språkintroduktion och SFI............................................................................................ 13
Svenska som andraspråk/SVA - språkutvecklande arbetssätt .............................. 14
Studiehandledning på modersmålet ........................................................................... 14
Kommentar och fortsatt utveckling ............................................................................. 15

2

Förskola
Modersmålsstöd
I tabellen nedan redovisas hur många barn som är inskrivna i Borås Stads förskolor samt hur
många av dem som får modersmålsstöd. Enligt Skolverkets stödmaterial Flera språk i förskolan1
kan förskolor arbeta på olika sätt för att uppfylla skollagens krav på modersmålsstöd beroende
på om de har tillgång till flerspråkig personal eller inte, men utgångspunkten är att alla förskolor kan ”respektera, framhålla och uppmuntra barns kunskaper och färdigheter i andra språk
än svenska” (s 9).
Antal barn som får modersmålsstöd
Totalt
antal
barn
inskrivna i
förskolan
161015

Antal barn med
annat modersmål än svenska
som får modersmålsstöd

% andel barn
med annat
modersmål än
svenska som
får modersmålsstöd jämfört med alla
inskrivna barn
161015

Antal förskolor
som anger att
de inte ger
modersmålsstöd till barn
med annat
modersmål än
svenska

1440

103

7%

7

Stadsdel Väster

2032

500

25%

5

1935

526

5407

1129

Stadsdel Norr

2

Stadsdel Öster
Borås Stad

Antal förskolor
som anger att
de inte har
några barn med
annat modersmål än svenska

3

1

9

4

2

27%

0

3

21%

16

6

Det finns förskolor som genom sin flerspråkiga personal kan erbjuda modersmålsstöd till barn
med samma språk, vilket utnyttjas till sagoläsning på modersmålet etc. Ett fåtal förskolor menar att stödet till barn med annat modersmål mest handlar om att stärka det svenska språket.
Det finns några förskolor som uppger att de inte har barn med annat modersmål och några
anger att de ser en liten ökning av barn med annat modersmål i sitt område utifrån nybyggnation och att generationsväxling pågår.
Rutiner för nyanlända
Rutinerna fungerar enligt
planen för mottagande av
nyanlända barn i förskolan

Har inte tagit
emot barn till
nyanlända

Ja

Nej

Antal förskolor som ej
gjort bedömning

Stadsdel Norr

13

5

3

3

Stadsdel Väster

8

13

7

0

Stadsdel Öster

16

12

0

1

Borås Stad

37

30

10

4

1
2

Skolverket (2013). Flera språk i förskolan.
12 förskolor har endast lämnat kommentar kring vilken typ av modersmålsstöd som ges, samt att alla barn
som behöver ges modersmålsstöd eller att ingen ges detta. Trollevi och Savannen dygnet runt saknas i
underlaget.
3
Varav en förskola inte kommenterar om orsaken är att det saknas barn med annat modersmål på förskolan.
4
Varav 7 förskolor inte kommenterar om orsaken är att det saknas barn med annat modersmål på förskolan.
5
Sörmarksgården, Skogsgläntan saknas i underlaget. Ytterligare två förskolor anger inte något antal barn som
får modersmålsstöd utan kommenterar bara att man har flerspråkig personal som stöd för dessa barn.
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En stor andel förskolor har under senaste året inte tagit emot barn till nyanlända och har därför inga erfarenheter eller synpunkter på hur rutiner för nyanlända fungerar. Bland de förskolechefer som tycker att rutinerna fungerar bra framkommer att planen är tydligt och att man är
nöjd med det gedigna kartläggningsmaterialet. Andra tar upp att det finns förbättringsområden
i rutinerna. Bland de förskolechefer som skriver att rutinerna inte fungerar framkommer att
det saknas uppgifter om barnets modersmål, vilket medför att beaktan av språkstruktur vid val
av förskola/avdelning inte kan tillgodoses.

Det finns stöd till personalen på förskolan kring arbetssätt etc. för barn med
annat modersmål.

Ja

Nej

Antal förskolor
som ej gjort bedömning

Stadelen Norr

19

2

3

Stadsdel Väster

26

2

0

Stadsdel Öster

29

0

0

Borås Stad

74

4

3

Så gott som alla förskolor skriver att det finns stöd att få för personalen för att utveckla arbetssätten kring barn med annat modersmål. Här nämns framför allt stödet från CFL som har
två utvecklingspedagoger anställda för att arbeta gentemot förskolan. Deras tjänster finansieras
av etableringsmedel från Arbetslivsförvaltningen.

Undervisning
Pedagogerna ger rika möjligheter
till kommunikation för barn med
annat modersmål och stimulerar
att använda det på sitt eget sätt i
leken.
Stadsdel Norr

Bedömning ej
gjord

Fungerar
inte alls

Fungerar
i liten
utsträckning

Fungerar
i stor
utsträckning

3

1

14

4

Fungerar
i mycket
stor utsträckning
2

1

10

15

2

Stadsdel Väster
Stadsdel Öster

3

1

6

18

1

Borås Stad

6

3

30

37

5

På de förskolor där personalen ger rika möjligheter till kommunikation för barn med annat
modersmål lyfts att pedagogerna arbetar strukturerat kring språkstärkande aktiviteter. I kommentarer från de förskolor där detta fungerar i liten utsträckning kan det bero på spridning
inom ett arbetslag där kompetens är olika.
Pedagogerna uppmuntrar, stödjer och skapar möjligheter för
barnen att utveckla det svenska
språket.

Bedömning ej
gjord

Stadsdel Norr

1

Stadsdel Väster

1

Fungerar
inte alls

Fungerar
i liten
utsträckning

5

Stadsdel Öster
Borås Stad

2

5

Fungerar
i hög
utsträckning
6

Fungerar
i mycket
hög utsträckning
17

18

4

16

13

40

34

Flera förskolechefer tar upp att pedagogernas kompetens är en framgångsfaktor. Den skapar
medvetenhet om vikten av att stötta i barnens språkutveckling, att ge rika tillfällen för barnen
4

att pröva både i stor och i liten grupp. På de få förskolor där detta inte fungerar anges att det
saknas kunskap om metoder kring undervisning när det gäller flerspråkighet. På de förskolor
där det anges inte fungera alls finns inga barn med annat modersmål.
Personalen uppmuntrar,
stödjer och skapar möjligheter för barnen att utveckla
sitt eller sina modersmål.

Bedömning ej
gjord

Fungerar
inte alls

Fungerar i
liten utsträckning

Fungerar
i hög
utsträckning

Stadsdel Norr

1

1

16

5

Fungerar i
mycket
hög utsträckning
1

Stadsdel Väster

1

16

8

3

Stadsdel Öster

3

1

5

20

Borås Stad

5

2

37

33

4

Där detta fungerar i hög eller mycket hög grad är en framgångsfaktor att det bland personalen
finns språkkompetens som används i undervisningen. Där det bedöms fungera i liten utsträckning nämns mest att pedagogerna uppmuntrar föräldrarna att tala modersmålet med sina
barn hemma. Det lyfts att det inte räcker med att pedagogerna är flerspråkiga, de behöver
också ha en pedagogisk kompetens. Några förskolor som inte har barn med annat modersmål
i sin verksamhet har antingen bedömt att detta fungerar i liten utsträckning eller inte alls.

Interkulturellt förhållningssätt
Personalen har ett interkulturellt förhållningssätt som
stärker barnens förmåga att
förstå olikheter och ger barnen redskap att förstå världen omkring sig.
Stadsdel Norr

Bedömning ej
gjord

Fungerar
inte alls

2

Stadsdel Väster

Fungerar i
liten utsträckning

Fungerar
i hög
utsträckning

Fungerar i
mycket
hög utsträckning

5

10

7

7

17

10

Stadsdel Öster

1

3

20

6

Borås Stad

3

15

47

23

I kommentarerna för de förskolor som bedöms i hög/mycket hög utsträckning ha ett interkulturellt förhållningssätt används ofta begreppet medvetet arbete. I kommentarer från förskolor
där detta fungerar i liten utsträckning tas upp att det är viktigt att få till stånd ett samarbete
med föräldrarna kring olikheter på olika sätt.
Personalen utmanar de flerspråkiga barnen i deras lärande.

Bedömning ej
gjord

Stadsdel Norr

3

Stadsdel Väster

Fungerar
inte alls

2

Stadsdel Öster

3

Borås Stad

6

2

Fungerar i
liten utsträckning

Fungerar
i hög
utsträckning

3

10

Fungerar i
mycket
hög utsträckning
8

6

19

7

2

22

3

11

51

18

I kommentarerna för hög/mycket hög utsträckning nämns att utmaningen kan bestå i att i
både sitt modersmål och i svenska använda språket i leken, roll, spel och i olika inflytandesituationer. I kommentarer från bedömningar som säger att detta fungerar i liten utsträckning
5

beskrivs förhållningssättet mer vara uppmuntrande än utmanande. I denna bedömning finns
också förskolor som inte har så många flerspråkiga barn.

Barn till nyanlända
Personalen genomför en
språkkartläggning tillsammans
med vårdnadshavarna när
barn med annat modersmål
börjar på förskolan.
Stadsdel Norr

Bedömning ej
gjord

Fungerar
inte alls

Fungerar i
liten utsträckning

Fungerar
i hög
utsträckning

13

2

3

1

Fungerar i
mycket
hög utsträckning
5

Stadsdel Väster

5

12

9

8

Stadsdel Öster

12

3

6

9

Borås Stad

30

18

16

22

2

I kommentarer från hög/mycket hög utsträckning beskrivs att språkkartläggning görs på alla
barn som börjar i förskolan. Tolk används om så behövs. De förskolor där detta bedöms fungera i liten utsträckning handlar det om brist på kunskap eller att många nya pedagoger inte
känner till rutiner. Kartläggningsdokumentet har också gjorts känt nyligen och implementeringen pågår i verksamheten.

Behov att lyfta till huvudman politisk nivå
Stöd till familjer
Vi ser ett ökat behov av stöd till familjer som är nyanlända. (Liljebergets förskola)
Högre bemanning
Mer pengar till fler personal så att en förskola, som Solgården, med mångkulturella barn får
mer tid att ta vara på barnen med annat modersmål och möta dem på ett annat vis. (Solgårdens förskola)
Mer resurser
Det bör finnas en förståelse för att en förskola som har många barn med annat modersmål
kräver fler resurser. Barnen är i behov av mer vuxenstöd och det förekommer fler möten av
olika slag. (Savannens förskola, Trollgårdens förskola)
Det finns ett stort behov av ökat stöd/resurser till enheter med många barn med annat modersmål. Detta för att barnen ska ha möjlighet att utveckla sina språk och nå en jämnare
språkutveckling i förhållande till barn med svenska som modermål. (Bodagården och Östergården)
Viktigt att se till att det ges resurser till arbetet med modermålsstöd. Tillräckligt med bemanning för att kunna planera och genomföra dessa samtal men även för att planera arbetet med
modermålsstöd. (Dammens förskola)
Skapa möjligheter för pedagoger att kunna arbeta enligt planen för nyanlända. Detta genom att
säkerställa att kartläggningssamtal genomförs med tolk och att det finns resurser för att ha den
bemanning som krävs för att kunna genomföra detta på ett bra sätt. (Milstensgläntans förskola)
Utbildning, på förskolorna finns många duktiga vikarier med annat modersmål. Önskvärt att
satsa på utbildning för denna grupp barnskötarutbildning för att höja kompetensen ute på
förskolorna. (Tolvskillingen, Hulta Torg)
Mindre barngrupper
6

Mindre barngrupper och rätt indelning av barn vid placering. (Sjöbogården, Milstensgården,
Dygnet runt, Holmen, Hulta ängar)
Då detta är en förskola med många barn med annat modersmål än svenska, så lägger pedagogerna otroligt mycket tid på hela familjen när dem kommer till oss. Vi skolar in hela familjen i
förskolans värld. Det kan vara den första kontakten som de börjar använda sig av svenska
språket i små dialoger, Vi är ett stöd i det svenska språket både för barnen men även för hela
familjen. Det som är viktigt och som jag vill få fram är att vi vill ha möjlighet att kunna ge
barnen som börjar hos oss en god stark och en möjlighet att lyckas i sin utveckling inom förskolan men också skolan. Då behövs det kompetenta pedagoger och att barngrupperna minskas för att hinna samtala, upprepa, benämna, tydlighet och ha en dialog mellan hemmet och
förskolan. (Hässlegårdens förskola)
Integration
Möjlighet att sprida nyanlända till små orterna utanför Borås. Det är svårigheter med dåliga
bussförbindelser och affärer på dessa orter. (Lövängen, Aplared, Utsiktens förskola)

7

Grundskola- Antal nyanlända
Under läsåret 15/16 kom ett stort antal nyanlända elever till Borås Stad. Nedan presenteras
antalet nyanlända till grundskolorna i de olika stadsdelarna.
Hur många nyanlända elever har enheterna
tagit emot i årskurs F-6 under läsåret 15/16?
Asklandaskolan
1

Ekarängskolan

39

Fjärdingskolan

63

Bergdalskolan

1

Gånghesterskolan

0

Borgstenaskolan

5

Kerstinsgårdskolan

0

Bredaredskolan

0

Myråsskolan

4

11

Målsrydskolan

7

Erikslundskolan (F-6)

9

Rångedalaskolan

0

Gula skolan

3

Trandaredskolan

19

Sjöboskolan

40

Tummarpskolan

2

Sparsörskolorna

3

Äsperedskolan

0

Särskolan Fjärdingskolan

0

Totalt F-6 Stadsdel Öster

171

Särskolan Erikslund

0

Totalt F-6 Stadsdel Norr

73

Totalt F-6 Borås Stad

457

Byttorpskolan

15

Daltorpskolan (F-6)

20

Hur många nyanlända elever har enheterna
tagit emot i årskurs 7-9 under läsåret 15/16?
Engelbrektskolan (7-9)
18

Hestra Midgårdskolan

6

Erikslundskolan (7-9)

7

Kinnarummaskolan

0

Fristadskolan

20

Kristineberg

80

Särskolan Erikslund

1

Sandaredskolan

1

Totalt 7-9 Stadsdel Norr

46

Sandhultskolan

0

Sjömarkenskolan

1

Daltorpskolan (7-9)

30

Svaneholmskolan

22

Sandgärdskolan

8

Svedjeskolan

6

Särlaskolan

40

Särlaskolan

45

Viskafors (7-9)

23

Viskaforsskolan (F-6)

17

Totalt 7-9 Stadsdel Väster

101

Totalt F-6 Stadsdel Väster

213
Bodaskolan (7-9)

15

Engelbrektskolan (F-6)

6

Aplaredskolan

0

Dalsjöskolan

7

Bodaskolan (F-6)

14

Totalt 7-9 Stadsdel Öster

22

Dalsjöskolan

1

Dannikeskolan

22

Totalt 7-9 Borås Stad

169

6

Engelbrektskolan saknas i underlaget

8

Tabellerna visar att kommunens grundskolor sammanlagt tagit emot åtminstone 626 nyanlända elever under läsåret 15/16. Det antalet motsvarar ungefär två hela grundskolor. Antalet
nyanlända varierar mycket både mellan stadsdelarna och mellan skolenheterna. Mellan högstadieskolorna är fördelningen av de nyanlända eleverna jämnare än mellan skolorna för de yngre
årskurserna. Vid en jämförelse av antalet nyanlända till årskurs 7-9 blir det tydligt att Särlaskolan tagit emot flest nyanlända till dessa årskurser. Därefter kommer Daltorp, Viskafors,
Fristad, Engelbrekt och Boda.

Mottagning av nyanlända elever
Med begreppet ”nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt
här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens
start det kalanderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter
fyra års skolgång här i landet.”7 När kommunen tar emot nyanlända elever kartläggs elevernas kunskaper av CFL. Den mottagande skolan tar sedan del av denna kartläggning.
Skolan drar i sin organisation och undervisning nytta
av CFL:s kartläggning av
nyanlända elevers kunskaper.
8

Stadsdelen Norr (inkl. kom.gem.)

Fungerar i
stor utsträckning

Fungerar i
mycket stor
utsträckning

5

5

3

9

2

3

5

3

10

2

7

5

1

9 skolor

10 skolor

15 skolor

7 skolor

Stadsdelen Väster
Stadsdelen Öster

Bedömning Fungerar i
ej gjord
liten utsträckning

Borås Stad

Bland kommentarerna kan läsas att skolan drar nytta av kartläggningen när det går. En skola skriver
att uppgifterna i kartläggningarna inte alltid känns relevanta, samt att lärarna upplever att de själva
behöver se vad eleverna kan och bilda sig en uppfattning. Två av skolorna som tagit emot många
nyanlända elever upplever att det fungerar endast i liten utsträckning att dra nytta av kartläggningen.
Den ena av dessa skolor har endast tagit emot två kartläggningar (båda i oktober) och anser sig därför ha begränsat bedömningsunderlag. Den andra skolan som menar att det fungerar endast i liten
utsträckning har vid flera tillfällen upplevt att kartläggningen varit inaktuell då den nått skolan.

Skolintroduktion
Skolan har välutvecklade
rutiner för nyanlända elevers skolintroduktion.
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Stadsdelen Norr (inkl.kom.gem)
Stadsdelen Väster
Stadsdelen Öster
Borås Stad

12

13

Bedömning ej
gjord

Fungerar i
liten utsträckning

Fungerar i
stor utsträckning

Fungerar i
mycket stor
utsträckning

5

2

2

4

2

2

6

3

2

3

7

3

9 skolor

7 skolor

15 skolor

10 skolor

7

3 kap. 12 a § Skollagen.
Engelbrektskolan F-6, Sparsörskolorna och Särskolan Fjärding saknas i underlaget. Bredaredskolan och
Engelbrektskolan 7-9 har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentarer.
9
Sandaredskolan, Sandgärdskolan har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentarer.
10
Rångedalaskolan har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentar. Äsperedskolan saknas i underlaget.
11
Engelbrektskolan F-6, Sparsörskolorna och Särskolan Fjärding saknas i underlaget. Engelbrektskolan 7-9 och
Fristadskolan har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentarer.
12
Sandaredskolan och Sandgärdskolan har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentarer.
13
Rångedalaskolan har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentar. Äsperedskolan saknas i underlaget.
8

9

Några av de skolor som tagit emot många nyanlända, och som skattar sig på de två högsta nivåerna
berättar att de alltid har ett första möte med elev, vårdnadshavare och tolk. Mottagningssamtalet
innefattar kartläggning av språkutveckling och tidigare skolgång, men även praktiska detaljer såsom
exempelvis kontaktuppgifter, scheman, lokaler och ev. specialkost. Dessutom hålls täta uppföljningssamtal. På en av skolorna ansvarar förstelärare för kartläggningen i matematik i år 1-3. En rektor poängterar att det är av hög prioritet att få eleven att känna sig välkommen till skolan. Samma
rektor berättar att hen ofta möts av elever som står utanför rektorsexpeditionen och vill börja. Rektorn får då ta kontakt med CFL för att få till en första träff där.
Rektor har rutiner för att säkerställa att alla elever i förberedelseklass så snart som
möjligt på heltid kan delta i
undervisningen i sin ordinarie
undervisningsgrupp.
14

Stadsdelen Norr (inkl. kom.gem)
Stadsdelen Väster
Stadsdelen Öster
Borås Stad

15

16

Bedömning ej
gjord

Fungerar i
liten utsträckning

Fungerar i
stor utsträckning

Fungerar i
mycket stor
utsträckning

6

1

4

2

2

3

7

1

3

3

6

3

11 skolor

7 skolor

17 skolor

6 skolor

På en av skolorna som tagit emot många nyanlända elever, och som skattar sig på högsta nivån, placeras nyanlända elever i klass omgående. En rektor på en F-3-skola påpekar att eftersom de yngre
eleverna går rakt in i klasser har samtliga nyanlända på skolan börjat direkt i klass. Några av de skolor som endast tagit emot någon enstaka nyanländ elev skriver att skolorna inte har några förberedelseklasser. En av dessa skolor menar att de saknar rutiner för detta område, eftersom de tar emot få
nyanlända. En annan skola som endast tagit emot enstaka elever gör bedömningen att det fungerar i
liten utsträckning och rektor förklarar att det inte fungerar då skolan inte har någon förberedelseklass. På en skola som tagit emot många nyanlända, och som skattar sig på högsta nivån, slussas
elever ut till ordinarie klasser när elev, vårdnadshavare och lärare tillsammans ser att eleven är redo.
Klassplacering sker direkt när eleven börjar på skolan. Andra skolor berättar om löpande information från CFL och att skolorna tar in elever då de enligt CFL är redo att gå ut i klasser. Det sker först
då kartläggningarna är klara.

Studiehandledning på modersmålet
Studiehandledningen är beroende av hur undervisningen lagts upp av ämnesläraren och vilka moment i kursplanen eller ämnesplanen som handledningen ska beröra. Samverkan mellan studiehandledaren och ämnesläraren är central om studiehandledningen ska ge önskvärt resultat. I skollagen (3
kap. 6–12 §§) regleras det särskilda stöd som skolan ska ge elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör, men om det finns särskilda skäl kan man ge det enskilt eller i en annan undervisningsgrupp. Det
är rektors ansvar att se till att skolan snabbt utreder elevens behov och utarbetar ett åtgärdsprogram
om det behövs.
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Bergdalskolan, Engelbrektskolan 7-9 och Särskolan Erikslund har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentar.
Engelbrektskolan F-6, Sparsörskolorna och Särskolan Fjärding saknas i underlaget.
15
Sandaredskolan och Sandgärdskolan har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentar.
16
Bodaskolan F-6 och Rångedalaskolan har ej gjort bedömning, men lämnat kommentar. Äsperedskolan saknas i
underlaget.
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Får elever studiehandledning på modersmålet?

Ja

Nej

Bedömning ej
gjord

Stadsdelen Norr (inkl. kom.gem.)

8

2

3

Stadsdelen Väster

8

4

1

Stadsdelen Öster

11

1

3

Borås Stad

27 skolor

7 skolor

7 skolor

Några av de som inte gjort bedömningen förklarar att det inte finns något behov av studiehandledning på deras skolor. Flera av skolorna som uppgett att elever får studiehandledning på modersmålet
uttrycker att de får det i den mån språket finns på CFL, dock kan det ske i olika utsträckning enligt
ett par rektorer. Det framkommer att eleverna inte alltid får studiehandledning enligt riktmärket 5
h/v och att inte heller samtliga elever på skolan får studiehandledning på modersmålet, då studiehandledare saknas i vissa språk

Undervisning i svenska som andraspråk (SVA)
SVA-undervisning
1. SVA-undervisningen ges till de flesta elever som behöver det. SVA-perspektivet genomsyrar
undervisningen i flera ämnen. Skolan strävar efter att stödja ämneslärare med SVAkompetens. SVA-lärare samarbetar med andra ämneslärare, modersmålslärare och föräldrarna.
2. SVA-undervisningen ges till elever som behöver det. SVA-perspektivet genomsyrar undervisningen i de flesta ämnen. Ämneslärare kan få stöd av SVA-lärare när de behöver det. SVAlärare har ett aktivt samarbete med andra ämneslärare, modersmålslärare och föräldrarna.
3. SVA-perspektivet genomsyrar undervisningen i alla ämnen och alla lärare jobbar på ett språkutvecklande sätt. Ämneslärare får kontinuerligt stöd av SVA-lärare. SVA-lärare har ett välfungerande samarbete med andra ämneslärare, modersmålslärare och med föräldrarna.
på väg
mot

2

på väg
mot
1

SVA-undervisning

1

Stadsdelen Norr (inkl. kom.gem)

1

Stadsdelen Väster

2

4

5

Stadsdelen Öster

3

3

1

5

1

Borås Stad

6 skolor

7 skolor

10 skolor

6 skolor

3 skolor

4

3
1
1

Även om spridningen när det gäller SVA-undervisning fortfarande är stor i Borås Stad syns en tydlig
förbättring jämfört med 2014. De skolor som bedömts ligga på nivå 3 är alla F-6 skolor som har
många års erfarenhet av att möta elever med behov av SVA-undervisning. Anmärkningsvärt är att
fyra skolor med mångårig erfarenhet av elever med behov av undervisning i svenska som andraspråk
skattar sig på de två lägsta nivåerna. Dessa skolor har också uppgett att deras organisation av SVAundervisning har påverkats av antalet nyanlända som skolan tagit emot.

Språkutvecklande arbetssätt
Språket bär kunskapen. I Borås Stad pågår sedan 2011 ett fortbildningsarbete som handlar om
språkutveckling i alla ämnen – Borås Stads lässatsning. I utvärderingar under arbetet med Borås Stads
lässatsning har lärarna uttryckt att de genom fortbildningen har utvecklat ett metaspråk om läsning,
vilket har bidragit till en större samsyn och diskussion om texters betydelse i såväl ämneslagen som
arbetslagen. Lärare uttrycker en önskan om att få möjlighet att arbeta mer med den gemensamma
planeringen av språk- och kunskapsutvecklande lektioner, över ämnesgränserna. Vi behöver synliggöra alla lärares behov av utökad kompetens på området. Här har Borås Stads lässatsning varit bety11

delsefull och det finns fortlöpande ett stort behov att fylla avseende språkutvecklande undervisning i
alla ämnen. Särskilda utvecklingsinsatser riktas under läsåret 2016/17 mot språkutvecklande undervisning i alla ämnen på Särlaskolan och Bodaskolan 7-9.

Behov att lyfta till huvudman politisk nivå
Resursfördelning, förstärkning och lokaler
Det behövs resurser till de skolor som tar emot nyanlända elever och de lärare som arbetar i dessa
skolor ska premieras. För att lärarna ska lyckas individanpassa för de nyanlända eleverna behöver
lärartätheten ökas på aktuella skolor.
Skolorna i Borås Stad bör, enligt flera rektorer, ges ökade ekonomiska förutsättningar att tillsätta fler
resurser i undervisningen, i elevhälsoteam eller för att skapa bättre beredskap på skolorna för nyanlända elever. Om skolorna ska organisera och ta emot förberedelseklasser behövs ytterligare lokalytor för detta, samt budget för att organisera en bra mottagningsverksamhet på de skolor som har det
elevunderlaget. Utöver detta behöver kommunen förstärka IFO-asyl för de nyanlända som kommer
med posttraumatiska besvär och eventuellt förstärka elevhälsan för detta ändamål på skolorna.
Tillräckliga resurser behövs för att kunna möta SVA- och studiehandledningsbehovet i den omfattning som krävs på skolorna. Kommunen behöver dessutom ta fram en handlingsplan för att kunna
rekrytera nya lärare eller vidareutbilda redan anställda lärare under arbetstid.
Studiehandledning
Skolorna önskar mer tillgång till studiehandledare och studiehandledning på alla språk som behövs
samt i fler ämnen och mer tid. I dagsläget kommer inte alltid studiehandledaren kommer på de lektioner som önskats, på grund av att de är på andra skolor och den skola som först får in sina tider, får
de tider som önskas lättare. En enkel ansökningsprocess för studiehandledning önskas. Möjligheterna till samarbete mellan studiehandledare och klasslärare måste utvecklas.
Minskad segregering
I rektorernas kommentarer framkommer att politikerna måste ta ansvar för alla elever på skolorna
och fördela nyanlända elever på fler skolor. Det finns ett behov av att minska segregeringen så att
alla skolor utvecklas till att bli mer mångkulturella.

Sammanfattande analys
Det är mycket stora skillnader mellan antalet nyanlända elever som de olika skolorna tagit emot. En
del skolor har tagit emot runt 80 elever, motsvarande 3-4 normalstora klasser, medan andra skolor
inte fått några nyanlända alls. Att ta emot ett stort antal elever som ännu inte kan svenska innebär en
ökad belastning på skolan. Det kräver dessutom välförankrade rutiner samt hög kompetens inom
bland annat SVA och språkutvecklande arbetssätt. Av dessa anledningar är det viktigt med en kontinuitet i personalgruppen och att behålla kompetensen i kommunen.
Det finns önskemål om en gemensam tydlig arbetsgång i kommunen över arbetet från inskrivningen
på CFL till heltid i ordinarie klass, inklusive tydliga anvisningar om ansvarsfördelning.
Mer studiehandledningstid för eleverna önskas, samt studiehandledning i alla språk där behov finns.

Gymnasie- och vuxenutbildningen
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Nyanlända elever
Språkintroduktion och SFI
Gymnasieutbildningen är frivillig, men nästan alla ungdomar genomgår en sådan utbildning. Ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige, men som anses bosatta i landet har som huvudregel rätt
till gymnasieutbildning på samma sätt som barn har rätt till utbildning i de obligatoriska skolformerna. Asylsökande ungdomar, ungdomar som beviljats vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd och
ungdomar som vistas i landet utan tillstånd har bara rätt till gymnasieutbildning om de påbörjar utbildningen före 18 års ålder.17
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning som
syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i
svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Rätt att
delta i utbildning i svenska för invandrare (SFI) har den som saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Rättigheten gäller för den som är bosatt i landet, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år. Ingen övre åldersgräns
definieras i skollagen.18
Mottagning av nyanlända elever
Antalet nyanlända elever totalt inom Utbildningsförvaltningens verksamheter är ca. 1400 varav ca.
400 i gymnasieskolan och resterande inom SFI.
Alla nyanlända elever (grund- och gymnasieskola) i Borås Stad anmäls till Centrum för flerspråkigt
lärande (CFL) där en första kartläggning av elevens kunskaper görs. För en första mottagning av
nyanlända elever i gymnasieåldern ansvarar Tullengymnasiet. Därefter fortsätter eleven sin skolgång
inom ramen för Språkintroduktion på någon av de övriga gymnasieskolorna. Vilken gymnasieskola
eleven placeras på avgörs dels utifrån tidigare skolbakgrund, men också utifrån den inriktning som
eleven önskat. Inom ramen för språkintroduktion får eleven möjlighet att läsa de ämnen som behövs
för att nå gymnasiebehörighet till ett nationellt program, men också pröva på någon av de program
som finns på respektive gymnasieskola.
Kartläggning av nyanlända
CFL, kartlägger alla nyanlända elever, oavsett ålder. Vid kartläggningen används ”Skolverkets material
för kartläggning av nyanlända elevers kunskaper”. Vidare kartläggs mer detaljerat elevens kunskaper i
svenska, matematik och engelska av Tullengymnasiet. Med utgångspunkt i elevens tidigare skolbakgrund görs kartläggning även i ytterligare ämnen. Elevens kunskapsutveckling utvärderas och följs
upp kontinuerligt. Då eleven fortsätter vidare från Tullengymnasiet till någon av de övriga gymnasieskolorna görs en överlämning av de kartläggningar som gjorts samt att mottagande skolenhet gör en
individuell planering för elevens skolgång. Då behov föreligger gör mottagande skolenhet ytterligare
kartläggningar.
Vuxenutbildningen gör inom ramen för SFI en individuell kartläggning av varje elev samt upprättar
vid detta tillfälle en individuell studieplan för elevens fortsatta utbildning.
Skolintroduktion
En första skolintroduktion för de nyanlända eleverna i gymnasieskolan sker på Tullengymnasiet enligt välutvecklade rutiner. Skolenheten utvärderar och utvecklar regelbundet förutsättningarna för att

17
18

Skolverkets allmänna råd ”Utbildning för nyanlända elever”.
http://www.skolverket.se/skolformer/vuxenutbildning/utbildning-i-svenska-for-invandrare
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eleven ska få svenska som andraspråksundervisning, modersmålsundervisning och studiehandledning.
Tullengymnasiet uppger i sin självskattning av verksamheten att informationen till eleven om skolans
värdegrund, mål och arbetssätt fungerar i hög grad. Information till elevens vårdnadshavare lämnas
bland annat vid föräldramöten och med hemskickad, skriftlig information. Föräldradeltagandet är
relativt lågt vid föräldramöten, dock är det vanligt att omyndig elevs vårdnadshavare deltar vid utvecklingssamtal. En relativt stor andel av skolenhetens elever är myndiga.
Då eleven fortsätter vidare från Tullen till någon av de övriga gymnasieskolorna sker ytterligare en
skolintroduktion. Skolenheterna uppger i självskattningar att detta fungerar i varierande grad. Orsaken till detta är att det under innevarande läsår är första gången som skolorna tar emot språkintroduktionselever/nyanlända och att man därför hela tiden arbetar med frågan.
Inom ramen för SFI ligger uppdraget att introducera nya elever på respektive lärare. Det finns utarbetade rutiner för hur introduktionen ska gå till. Nya elever introduceras också i hur likabehandlingsarbetet fungerar samt att man arbetar med frågor som rör grundläggande värderingar.

Svenska som andraspråk/SVA - språkutvecklande arbetssätt
Samtliga skolenheter utom en uppger att SVA-undervisning ges till alla elever som behöver det. Den
enhet som svarat att så inte sker uppger att orsaken till detta är att man inte lyckats rekrytera lärare
med SVA-kompetens. Skattningen bygger dessutom på skolledningens bedömning om man, för
närvarande, kan tillgodose behovet av legitimerade SVA-lärare. Samtliga gymnasieskolenheter utom
två uppger att man kan tillgodose behovet av legitimerade SVA-lärare. Vuxenutbildningens samtliga
enheter uppger att man inte kan tillgodose behovet för tillfället, men att man under innevarande
verksamhetsår genomför en kompetensutvecklande insats för att utbilda obehöriga lärare inom SVA.
Skolenheterna har också skattat om och på vilket sätt man arbetar språkutvecklande. En majoritet av
gymnasieskolans enheter bedömer att ett språkutvecklande arbetssätt i liten grad genomsyrar
verksamheten. Tullengymnasiet och Vuxenutbildningen skattar sig något högre. De enheter som
skattar sig lågt uppger i kommentarer att lärare arbetar i allmänhet med att öka elevers ordförråd,
ordförståelse, begreppsbildning samt läs- och skrivförmåga men att lärares kunskaper om att arbeta
språkutvecklande måste öka för att det ska genomsyra hela undervisningen. Vid flera skolenheter har
man startat kompetensutvecklande insatser för att öka lärarnas kompetens inom området.
Vid en jämförelse med en liknande rapport som skrevs 2014, omfattande elever med annat modersmål, kan man se att det skett en förflyttning till en högre nivå för Tullengymnasiet och Vuxenutbildningen. Detta är verksamheter som under en längre tid haft ansvar för undervisningen av nyanlända.
Övriga enheter inom gymnasieskolan är i det skede som Tullengymnasiet var 2014 och uppger att
man är i uppstartsfasen av arbetet idag.

Studiehandledning på modersmålet
I Borås Stad är det genom Centrum för flerspråkigt lärande, CFL, som studiehandledningen organiseras. Det är elevens skola som ansöker om studiehandledning hos CFL. Till ansökan ska åtgärdsprogram och en pedagogisk planering för studiehandledningen bifogas. Planeringen för studiehandledning ska innehålla utvärderingsbara mål och ska sträcka sig över hela den ansökta perioden. I
vanliga fall beviljas en period på 5 veckor i början. Efter den beviljade perioden görs en utvärdering
av insatsen. I samband med utvärdering kan man ansöka om förlängd studiehandledning. Studiehandledning kan beviljas även för kortare eller längre perioder.
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Samtliga skolenheter uppger att man har en plan för tidig upptäckt av elevers behov av studiehandledning på modersmålet och att man upprättar åtgärdsprogram då stödet är att betrakta som särskilt
stöd. Tullengymnasiet uppger att man upplevt organisatoriska problem med att skapa tid för undervisande lärare och studiehandledare att planera tillsammans vilket påverkat kvaliteten på stödet. Övriga skolenheter inom gymnasieskolan uppger att antalet elever som varit aktuella för studiehandledning på modersmålet över tid har varit få. Dessutom har de elever som berörts, ofta haft ett svagt
modersmål vilket lett till att det inte givit avsedd effekt då de fått studiehandledning på sitt modersmål. Flera skolenheter har anställt språkstödjare som kan vara en del av undervisningen permanent
och detta uppges ha varit mer framgångsrikt än att erbjuda eleverna sporadiska timmar studiehandledning. Fr.o.m. innevarande läsår finns Språkintroduktion på samtliga gymnasieskolor och ett arbete
pågår med att utveckla verksamheten för att bättre matcha elevernas behov, studiehandledning på
modersmålet ingår som en del i detta arbete.

Kommentar och fortsatt utveckling
I rapportens inledande delar behandlas mottagande, kartläggning och introduktion av nyanlända
elever inom ramen för Språkintroduktion och SFI. Detta är områden som bedöms fungera väl.
Skolenheterna uppger att man har rutiner för hur mottagande, kartläggning och introduktion går till
samt att det är tydligt vem som har ansvar för vad. Fr.o.m. innevarande läsår erbjuder samtliga
gymnasieskolor Språkintroduktion. På de enheter där utbildningen inte genomförts tidigare uppger
man att det fungerar relativt väl men att det finns områden som behöver utvecklas och förbättras.
Ett område som nämns som ett utvecklingsområde är överlämning av nyanlända elever.
Skolenheterna uppger att det ibland finns brister i vilken information som lämnas till mottagande
skola, det gäller då information som avlämnande skola besitter.
Vidare har skolenheterna självskattat sig inom områdena svenska som andraspråk (SVA) och språkutvecklande arbetssätt. Dessa är områden som också lyftes i rapporten 2014 (elever med annat modersmål). Man kan utläsa att de skolenheter som ansvarat för SFI respektive Språkintroduktion under en längre tid, av naturliga skäl, har kommit längre i arbetet med att utveckla undervisningen i
SVA och tillse att ett språkutvecklande arbetssätt genomsyrar all undervisning. På dessa enheter har
det skett en tydlig förflyttning vad gäller skattning av kvaliteten.
Exempel på några områden som har identifierats är bristen på legitimerade lärare i SVA samt behov
av att ge lärare kompetensutveckling för att de på ett bättre sätt ska kunna möta de nyanlända eleverna i undervisningen. Utbildningsförvaltningen har därför i samarbete med Högskolan i Borås
startat en utbildning i SVA, en utbildning riktad till lärare som inte är behöriga i ämnet. Dessutom
har man erbjudit lärare som undervisar nyanlända elever kompetenshöjande utbildning kring hur
man möter elever med migrationsbakgrund.
Slutligen behandlas i rapporten området studiehandledning på modersmålet. Skolenheterna uppger i
sina självskattningar att få elever har studiehandledning på modersmålet. Orsakerna till detta är dels
att elever som bedöms ha behov av detta tidigare har varit relativt få. Nu ser man dock ett större
behov av detta då gymnasieskolan under föregående läsår tog emot ett stort antal nyanlända elever
på samtliga skolenheter. Skolenheterna behöver därför göra en långsiktig planering för hur man i
framtiden ska organisera för att eleverna får det stöd de behöver inom ramen för studiehandledning
och/eller språkstödjande verksamhet.
Tullengymnasiet, som tidigare varit en av två enheter som haft Språkintroduktion, uppger att de haft
flera elever som har haft behov av stöd på modersmålet men att det varit svårt att organisera för
detta. Dels har det berott på att man köper tjänsten från CFL, studiehandledaren finns därmed sällan
på plats för planering med undervisande lärare samt att det funnits för lite tid att ansöka om. Man
har istället löst elevens behov av stöd med hjälp av språkstödjare som kunnat vara på plats under
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större delen av elevens skoldag och därmed kunnat ge eleven mer stöd på modersmålet, vilket har
visat sig vara framgångsrikt.
Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet med att ta emot och undervisa nyanlända elever på organisationsnivå fungerar relativt väl. Det finns dock områden som behöver utvecklas och noga följas
upp. Det gäller framförallt uppföljning av nyanlända elevers kunskapsutveckling samt genomströmningshastigheten från Språkintroduktion och SFI vidare till andra studier eller arbete. Dessutom
behöver, i takt med att antalet nyanlända elever ökar på samtliga gymnasieskolor och SFI, organisationen ses över gällande tillgång på lärare i SVA, på vilket sätt man kan erbjuda elever olika typer av
stöd på modersmålet i undervisningen (studiehandledning på modersmålet, språkstödjare), hur man
kan tillse att all undervisning genomsyras av ett språkutvecklande arbetssätt samt på vilket sätt man
kan stödja lärarna med kompetenshöjande insatser.
Några utvecklingsbehov har identifierats av och på skolenheterna inom området nyanlända elever.
-

Rutinerna för studiehandledning bör ses över för att snabbare kunna tillgodose elevens behov av studiehandledning på modersmålet.
Huvudmannen bör organisera för fler tillfällen då lärare erbjuds att kompetensutveckla sig
inom SVA.
Samordnade utbildningsinsatser inom: grundläggande litteracitetsutveckling (alfabetisering/latinisering) och språkutvecklande arbetssätt.
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Bilaga:
Barn med annat
modersmål än svenska
2016- Förskola
---------------------------Kvalitetsrapport i Borås Stad

Kommungemensam förskola och skola
Utvecklingsenheten

Inledning
Skollagen föreskriver att varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen1. I skollagen har det gamla kravet på kvalitetsredovisning tagits bort och ersatts av ett krav på att det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.
Uppgifterna i denna rapport är hämtade från Borås Stads förskolor. Förskolechefer har genomfört
självskattningar, bedömning och analys av sin verksamhet. Uppgifter från verksamhetssystem och nationella databaser finns också med. Rapporten är sammanställd av Utvecklingsenheten.
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Förskola
Förskolans uppdrag när det gäller modersmål har i och med 2010 års skollag innebär att varje förskoleverksamhet har skyldighet att medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att
utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.2 Utifrån läroplanen Lpfö 98 ska förskolan lägga
stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Arbetet med modersmål ska genomsyra hela den
pedagogiska verksamheten genom det språkutvecklande arbetet som bedrivs med alla barn.

Modersmålsstöd
I tabellen nedan redovisas hur många barn som är inskrivna i Borås Stads förskolor samt hur många av
dem som får modersmålsstöd. Enligt Skolverkets stödmaterial Flera språk i förskolan3 kan förskolor arbeta på olika sätt för att uppfylla skollagens krav på modersmålsstöd beroende på om de har tillgång till
flerspråkig personal eller inte, men utgångspunkten är att alla förskolor kan ”respektera, framhålla och
uppmuntra barns kunskaper och färdigheter i andra språk än svenska” (s 9), i stödmaterialet presenteras
en rad exempel på hur detta kan gå till. Modersmålsstöd kan då handla om att på ett medvetet sätt använda till exempel vårdnadshavare som resurs i förskolan, att flerspråkig personal använder sitt modersmål i arbetet med barnen eller att använda av IKT4, barnlitteratur etcetera på ett genomtänkt sätt.
Modersmålsstöd kan också handla om en extern resurs som kommer till förskolan för att utveckla
barns modersmål genom olika aktiviteter och stöd till personalen.
Antal barn som får modersmålsstöd
Totalt
Antal barn med
antal barn annat modersinskrivna i mål än svenska
förskolan
som får modersmålsstöd

Antal förskolor
som anger att de
inte ger annat
modersmålsstöd
till barn med
annat modersmål än svenska
6
7

Antal förskolor som anger
att de inte har
några barn
med annat
modersmål
än svenska
1

7

2

526

0

3

1129

16

6

Stadsdel
5
Norr

103

Stadsdel
Väster
Stadsdel
8
Öster
Borås
Stad

500

% andel barn
med annat modersmål än
svenska som får
modersmålsstöd

9

I kommentarer tar förskolechefer upp olika typer av modersmålsstöd såsom att pedagogerna använder litteratur, bilder, TAKK och IKT. Flera skriver att pedagogerna gör föräldrar medvetna om vikten av att använda sitt modersmål tillsammans med barnen och några menar att föräldrarna kan göras mer delaktiga i modersmålsstödet. Det finns förskolor som genom sin flerspråkiga personal kan
erbjuda modersmålsstöd till barn med samma språk, vilket utnyttjas till sagoläsning på modersmålet
2

Skollagen 2010:800 8kap 10§
Skolverket (2013). Flera språk i förskolan.
4 IKT: Informations- och kommunikationsteknik
5
12 förskolor har endast lämnat kommentar kring vilken typ av modersmålsstöd som ges, samt att alla barn som
behöver ges modersmålsstöd eller att ingen ges detta. Trollevi och Savannen dygnet runt saknas i underlaget.
6
Varav en förskola inte kommenterar om orsaken är att det saknas barn med annat modersmål på förskolan.
7
Varav 7 förskolor inte kommenterar om orsaken är att det saknas barn med annat modersmål på förskolan.
8
Sörmarksgården, Skogsgläntan saknas i underlaget. Ytterligare två förskolor anger inte något antal barn som får
modersmålsstöd utan kommenterar bara att man har flerspråkig personal som stöd för dessa barn.
3

3

etc. Några förskolor tar upp att modersmålstöd ges till barnen men att detta kan utvecklas mycket
mer. Ett fåtal förskolor menar att stödet till barn med annat modersmål mest handlar om att stärka
det svenska språket. Det finns några förskolor som uppger att de inte har barn med annat modersmål
och några anger att de ser en liten ökning av barn med annat modersmål i sitt område utifrån nybyggnation och att generationsväxling pågår.

Rutiner för nyanlända
Rutinerna fungerar enligt planen för mottagande av nyanlända barn i förskolan

Stadelen Norr
Stadsdel Väster
Stadsdel Öster
Borås Stad

Har inte tagit
emot barn till
nyanlända
13
8
16
37

Ja

Nej

5
13
12
30

3
7
0
10

Antal förskolor
som ej gjort
bedömning
3
0
1
4

En stor andel förskolor har under senaste året inte tagit emot barn till nyanlända och har därför inga
erfarenheter eller synpunkter på hur rutiner för nyanlända fungerar. Kommentarer bland dessa förskolechefer kan vara att en implementering av rutinerna behöver ske när så behövs.
Bland de som tycker att rutinerna fungerar bra framkommer att planen är tydligt och att man är nöjd
med det gedigna kartläggningsmaterialet. Dessa förskolechefer anser att rutinerna fungerar väl.
Andra tar upp att det finns förbättringsområden i rutinerna. Ett sådant exempel är att man önskar ett
större samarbete med socialtjänsten vid placeringar av barn/familjer med skyddad identitet. Det
efterfrågas tydliga rutiner kring telefonsamtal, förfrågningar, dokumentation, inskolningssamtal,
telefontolk mm. Det saknas också kunskap om barn på flykt, vilka traumatiska händelser barnen kan
ha varit med om och det efterfrågas kompetensutveckling på området.
Även om förskolechefer anser att rutinerna fungerar så finns det ändå oklarheter i vad rutinerna
omfattar och man efterlyser en genomgång av helheten.
Bland de förskolechefer som skriver att rutinerna inte fungerar framkommer att det saknas uppgifter
om barnets modersmål, vilket medför att beaktan av språkstruktur vid val av förskola/avdelning inte
kan tillgodoses. Det framkommer också att avdelningarna får lite eller ingen information kring de
nyanlända barnen. Avdelningarna får heller inte mycket information om familjer med annat modersmål förstår det svenska språket. Det är därför svårt att planera för om tolk behövs eller inte i
samband med inskolning. En chef tar upp att mottagningssamtal kan utvecklas på enheten. Ytterligare några enheter efterlyser en revidering men specificerar inte på vilket område.

En kulturell och språklig kartläggning görs av barn med annat modersmål i samband med
mottagandet

Stadelen Norr

Uttrycker i kommentaren att detta inte
sker pga. att det inte
finns barn med annat
modersmål/nyanlända
2

Ja

Nej

10

Antal förskolor
som ej gjort
bedömning

10

2

4

Stadsdel Väster
Stadsdel Öster
Borås Stad

1
3
6

21
26
59

6
0
16

2
0
7

Bland de förskolechefer som uttrycker att det sker en språklig kartläggning, finns en spännvid i beskrivningen på vilket sätt. Det kan handla om att det görs en språkkartläggning i samband med inskolningen
på alla barn till att ta del av den information om språket föräldrar ger. På någon förskola kopplar man
in specialpedagogen i detta arbete. Några förskolor tar upp att de använder ett dokument som följer
barnet under hela förskoletiden.
Kommentarer från förskolor som menar att denna kartläggning inte sker, lyfter t.ex. att systematisk
dokumentation inte sker. En annan chef tar upp att kartläggningen inte sker utifrån en mall men att
vårdnadshavare tillfrågas om barnets språk under inskolningssamtalet. Ytterligare andra skriver att rutinen behöver ses över och att förskolan behöver utveckla sitt arbetssätt kring barn med annat modersmål. En förskola har också tagit hjälp av CFL för att utveckla arbetet.
Det finns stöd till personalen på förskolan kring arbetssätt etc. för barn med annat modersmål. Skriv i kommentaren vilket stöd som förskolan använt sig av!
Ja

Stadelen Norr
Stadsdel Väster
Stadsdel Öster
Borås Stad

Nej

19
26
29
74

2
2
0
4

Antal förskolor
som ej gjort
bedömning
3
0
0
3

Så gott som alla förskolor skriver att det finns stöd att få för personalen för att utveckla arbetssätten
kring barn med annat modersmål. Här nämns framför allt stödet från CFL som har två utvecklingspedagoger anställda för att arbeta gentemot förskolan. Deras tjänster finansieras av etableringsmedel från
Arbetslivsförvaltningen. Stödet innebär att personalen kan ta del av föreläsningar, coachning men också
att få tillgång till det språkteam som finns på CFL och som kan stötta upp t.ex. i sagoläsning. Barnhälsans specialpedagog bidrar också med kunskaper och handledning när det gäller språkstöd. Flera förskolechefer tar också upp att den reviderade språkplattformen kommer att bli ett bra stöd i att utveckla
arbetssättet. Någon chef beskriver att det påbörjats en process för att låta flerspråkiga pedagoger träffas
och utbyta idéer kring att utveckla arbetet med flerspråkighet. Förskolechefer i Öster tar också upp att
det finns ett språknätverk
En förskolechef som skriver att det inte finns stöd till personalen förklarar detta med att det inte
funnits behov av det.

5

Kunskap och kompetens för språkutvecklande arbete
Pedagogerna har kunskap och kompetens kring
hur man kan arbeta språkstödjande för barn
med annat modersmål.

Bedömning
ej gjord

Stadsdel Norr

2

Fungerar i
liten utsträckning

Fungerar i
stor utsträckning

7

13

Fungerar i
mycket
stor utsträckning
2

Stadsdel Väster

15

10

3

Stadsdel Öster

1

25

3

23

47

8

Borås Stad

2

Fungerar
inte alls

0

Det finns en skiljelinje mellan att fungerar i stor/mycket stor utsträckning och i liten utsträckning.
Det som framför allt kan ses som framgångsfaktorer i ett språkstödjande arbete handlar om användande av bilder och tecken som stöd, samråd och hjälp av föräldrar, att det i verksamheten finns
pedagoger med annat modersmål, att IKT används som ett verktyg som stöd för olika språk och det
språkstödjande arbetet, en handlingsplan för hur arbetet ska bedrivas, språknätverksträffar för erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande, tillgång till språkotek, arbete i mindre grupper där pedagogerna
kan vara nära för att tolka kommunikation och händelser. Erfaren personal är också en framgångsfaktor.
Även om man angett att kunskap och kompetens finns och fungerar i stor utsträckning så flaggas
det ändå för att personalen behöver mer fortbildning när det gäller att stödja barnen i deras modersmålsutveckling. Flera förskolor tar också upp att även om personalen har kompetens i att arbeta
språkstödjande så är erfarenhet begränsad i att möta barn med annat modersmål, vilket gör att behov
av ytterligare kompetensutveckling efterfrågas. Det kan handla om att den teoretiska kunskapen
behöver landa i en praktik på avdelningen. CFL har varit involverade i många fortbildningsinsatser
för pedagoger under året. Detta har enligt förskolechefernas bedömning gett både kunskap och bidragit till att utveckla deras praktik.
Den svaga punkten i annars fungerade språkstödjande arbete kan också handla om vikarier och personal som saknar relevant utbildning, att de till viss del kompetens inom området.
I kommentarerna från förskolor där det beskrivs att personalen har kunskap och kompetens i liten utsträckning nämns att det varit så få barn att förskolan inte fått till bra rutiner eller att det inte finns barn
med annat modersmål och att det därför inte varit aktuellt. De som haft behov har vänt sig till CFL och
kunnat få stöd för att utveckla det pedagogiska arbetet på området. Någon förskola tar upp att man har
många nyanställda pedagoger så att arbetet behöver fördjupas och utvecklas.

Undervisning
Pedagogerna har material som böcker, ljudfiler och musik på olika språk och en miljö
som synliggör och uppmuntrar barns alla
språk.

Bedömning
ej gjord

Fungerar
inte alls

Fungerar i
liten utsträckning

Fungerar i
stor utsträckning

Fungerar i
mycket
stor utsträckning

Stadsdel Norr

1

2

14

5

2

2

15

9

2

7

18

Stadsdel Väster
Stadsdel Öster

4

6

Borås Stad

7

3

35

32

4

När förskolechefer beskriver på vilket sätt det fungerar i hög eller mycket hög utsträckning lyfter de
att personalen är aktiva på biblioteket och använder sig av ljudböcker/ljudfiler, Ipads, musik, dockor, bilder och appar för att kunna uppmuntra alla språk som förekommer i barngruppen. Samarbete
med CFL har också bidragit till att synliggöra material kopplat till olika språk såsom olika böcker,
QR-koder mm. Även handledning från Ecers-pedagog har varit ett stöd i arbetet med att synliggöra
och uppmuntra barns språk. Det pågår ett fortsatt arbete med att utveckla utbudet vidare, vilket tas
upp av flera förskolor.
Skillnaden mellan hög/mycket hög utsträckning och att detta fungerar i liten utsträckning är att pedagogerna där detta fungerar i liten utsträckning, använder olika material i viss utsträckning, att
man inte har lika stor tillgång till rikligt med material eller att det inte finns en stor variation av
material. Arbetssättet hos pedagogerna är inte systematiskt och möter inte upp det flerspråkiga perspektivet i lärandet. Det kan också handla om att det saknas kunskap hos pedagogerna. Någon chef
tar upp att pedagogerna behöver utveckla samarbetet med föräldrarna kring detta.
Där det inte fungerar alls handlar det om att miljö och material som stöder flerspråkighetsutvecklande arbetssätt och metoder behöver ses över och utvecklas. I ett fall skriver en förskola att man
inte har barn med annat modersmål.
Några förskolor har inte gjort en bedömning och detta beror i tre fall på att man inte har barn med
annat modersmål och i det fjärde fallet på att det är en stor spridning och att det därför är svårt att
möta alla barn.
Pedagogerna ger rika möjligheter till kommunikation för barn med annat modersmål
och stimulerar att använda det på sitt eget
sätt i leken.

Bedömning
ej gjord

Fungerar
inte alls

Fungerar i
liten utsträckning

Fungerar i
stor utsträckning

Fungerar i
mycket
stor utsträckning

Stadsdel Norr

3

1

14

4

2

1

10

15

2

Stadsdel Väster
Stadsdel Öster

3

1

6

18

1

Borås Stad

6

3

30

37

5

På några förskolor där detta fungerar i hög/mycket hög utsträckning är en viktig del att det finns flerspråkiga pedagoger som använder sig hemspråk i leken och samlingar både ute och inne. En förskola
lyfter fram att kommunikationen är central på förskolan och att pedagogerna är noggranna med hur
detta går till. På de förskolor där personalen ger rika möjligheter till kommunikation för barn med annat
modersmål lyfts att pedagogerna arbetar strukturerat kring språkstärkande aktiviteter. Pedagogerna är
nära i barnens lek och aktiviteter i syfte att stärka kommunikationen mellan barnen. När det finns tillgång till flerspråkiga pedagoger blir dessa goda språkliga förebilder även på modersmålet. Samarbete
med föräldrarna är av största vikt och att visa en nyfikenhet på individ, språk och kultur ger en god
utveckling och skapar en positiv självbild.
Pedagogerna använder konkret material i stor utsträckning.
I kommentarer från de förskolor där detta fungerar i liten utsträckning kan det bero på spridning inom
ett arbetslag där kompetens är olika. Det beror helt enkelt på vilken personal som arbetar i barngruppen
hur mycket de uppmuntrar barnen att använda sitt modersmål. Det kan också handla om den språkliga
sammansättningen i barngruppen hur väl detta fungerar.
7

Det kan också saknas medvetenhet om denna aspekt. Flera förskolechefer tar upp att man arbetar med
frågan i sina personalgrupper i samtal.
Där det beskrivs inte fungera alls beror detta på att mer kompetens behövs hos pedagogerna eller att
det inte finna några barn med annat modersmål i gruppen. På tre av de förskolor där bedömning ej
gjorts beror detta på att det inte finns barn med annat modersmål i gruppen.
Pedagogerna speglar alla barnens kulturer i
lärmiljön.

Bedömning
ej gjord

Fungerar
inte alls

Fungerar i
liten utsträckning

Fungerar i
stor utsträckning

Stadsdel Norr

2

4

13

3

Fungerar i
mycket
stor utsträckning
2

Stadsdel Väster

1

16

8

3

Stadsdel Öster

3

1

8

17

Borås Stad

6

4

37

28

5

På de förskolor där detta fungerar i stor eller mycket stor utsträckning speglas barnens kulturer i lärmiljön genom olika temaarbeten och i sammanhang där pedagogerna samtalar med barnen om deras kulturer och har inslag från olika kulturer i undervisningen, t.ex. dans och musik. Exempel kan vara hur
man räknar etc. Några förskolechefer tar upp att lärmiljön har utvecklats genom att mångfaldsperspektivet tydliggörs genom att det finns böcker på olika språk och som har en inriktning mot likabehandling, utklädningskläder, dockor med olika hudfärg och ansiktsdrag, motiv på pussel mm. IKT som verktyg används för att undersöka olika länder på google earth.
De förskolor där det i liten utsträckning syns att barnens kulturer speglas i lärmiljön nämner exempel på
att det finns bilder, böcker, kartor som visar hur världen ser ut. Några förskolor har i temaarbete arbetat
med barnens hemmiljöer. Flera förskolor (fungerar i liten utsträckning/inte alls) tar upp att samverkan
med föräldrarna behöver utvecklas för att förskolorna ska utveckla denna aspekt. Någon förskolechef
tar upp att arbetet utvecklas och gått från internationell vecka till att möta fler familjer från andra kulturer, men att det kan finnas en tveksamhet från dessa familjer som inte vill kännas vid sina kulturer.
Att det fungerar i liten utsträckning eller inte alls kan också hitta sin förklaring i att det i barngruppen
finns få eller inga barn som kommer från annan kultur.
Tre förskolor som inte gjort någon bedömning har inga barn från annan kultur, men använder t.ex.
mångfaldsalmanacka för att skapa diskussioner med barnen. En annan förskola, som inte heller gjort en
bedömning, beskriver i sin kommentar att skillnaden mellan småbarnsavdelningen och avdelningen för
äldre barn är stor i detta avseende.
Pedagogerna uppmuntrar, stödjer och skapar möjligheter för barnen att utveckla det
svenska språket.

Bedömning
ej gjord

Stadsdel Norr

1

Stadsdel Väster

1

Fungerar
inte alls

Fungerar i
liten utsträckning

5

Stadsdel Öster
Borås Stad

2

5

Fungerar i
hög utsträckning
6

Fungerar i
mycket
hög utsträckning
17

18

4

16

13

40

34

De förskolor där detta fungerar i hög eller mycket hög utsträckning ger många exempel på hur pedagogerna arbetar genom lek, samvaro, sång, rim och ramsor, sång och musik, bilder, TAKK, digitala verk8

tyg för att utveckla barns språkliga kompetenser. Någon förskolechef tar upp Tuomelas 5 språkutvecklande principer som riktningsgivande för verksamheten. Fler chefer tar upp aspekter av dessa principer
när de beskriver hur pedagogerna arbetar språkutvecklande. En viktig del i arbetet handlar om att pedagogerna hjälper barnen att sätta ord på det som sker i verksamheten, både i planerade aktiviteter och i
rutinsituationer. Flera förskolechefer tar upp att pedagogernas kompetens som en framgångsfaktor.
Den skapar medvetenhet om vikten av att stötta i barnens språkutveckling, att ge rika tillfällen för barnen att pröva både i stor och i liten grupp. Dessa tillfällen är välplanerade och riktade till olika grupper
av barn. Specialpedagogen nämns som en resurs genom handledning. Språkstimulerande miljöer tas
upp som begrepp av flera chefer. Många förskolechefer tar upp samtalet med barnen och några nämner
också språkutvecklande läsning med lässtrategier som en framgångsfaktor.
På de få förskolor där detta inte fungerar anges att det saknas kunskap om metoder kring undervisning när det gäller flerspråkighet. På de förskolor där det anges inte fungera alls finns inga barn med
annat modersmål.
Personalen uppmuntrar, stödjer och skapar
möjligheter för barnen att utveckla sitt eller
sina modersmål.

Bedömning
ej gjord

Fungerar
inte alls

Fungerar i
liten utsträckning

Fungerar i
hög utsträckning

Stadsdel Norr

1

1

16

5

Fungerar i
mycket
hög utsträckning
1

Stadsdel Väster

1

16

8

3

Stadsdel Öster

3

1

5

20

Borås Stad

5

2

37

33

4

Där detta fungerar i hög eller mycket hög grad är en framgångsfaktor att det bland personalen finns
språkkompetens som används i undervisningen, men även där denna språkkompetens inte finns försöker pedagogerna använda olika verktyg, t.ex. IKT för att barnen ska utveckla sitt/sina modersmål. Pedagogerna har en dialog med föräldrar kring att tala sitt modersmål hemma med sina barn. IKT används som verktyg
Där det bedöms fungera i liten utsträckning nämns mest att pedagogerna uppmuntrar föräldrarna att
tala modersmålet med sina barn hemma, men det förekommer även att föräldrar tillfrågas om olika ord.
Några av förskolorna använder olika appar för att barnen ska få lyssna på sitt språk. Det lyfts att det
inte räcker med att pedagogerna är flerspråkiga, de behöver också ha en pedagogisk kompetens.
Några förskolor som inte har barn med annat modersmål i sin verksamhet har antingen bedömt att
detta fungerar i liten utsträckning eller inte alls.
Personalen anpassar lekar, material, multimedia och miljö till barnens erfarenheter,
språk och kultur.

Bedömning
ej gjord

Fungerar
inte alls

Fungerar i
liten utsträckning

Fungerar i
hög utsträckning

Stadsdel Norr

1

1

9

11

Fungerar i
mycket
hög utsträckning
2

Stadsdel Väster

1

15

14

4

Stadsdel Öster

3

5

18

4

Borås Stad

5

29

43

10

1

I kommentarerna till hög/mycket hög utsträckning beskrivs att personalens goda förmåga att anpassa
efter barnens utvecklingsnivå, erfarenheter, intresse och kultur. Det pågår också mycket utvecklingsarbete för att använda olika material samt IKT-verktyg i undervisningen. Språkoteket används för att
9

förstärka undervisningen. Utvecklingsarbetet beskrivs inte ha kommit lika långt på de förskolor där
detta fungerar i liten utsträckning.
På tre förskolor där bedömning inte gjorts finns inga barn från annan kultur.

Interkulturellt förhållningssätt
Personalen har ett interkulturellt förhållningssätt som stärker barnens förmåga att
förstå olikheter och ger barnen redskap att
förstå världen omkring sig.

Bedömning
ej gjord

Stadsdel Norr

2

Fungerar
inte alls

Stadsdel Väster

Fungerar i
liten utsträckning

Fungerar i
hög utsträckning

Fungerar i
mycket
hög utsträckning

5

10

7

7

17

10

Stadsdel Öster

1

3

20

6

Borås Stad

3

15

47

23

I kommentarerna för de förskolor som bedöms i hög/mycket hög utsträckning ha ett interkulturellt
förhållningssätt används ofta begreppet medvetet arbete. Någon förskola tar dock upp att detta inte är
något som kommer av sig själv, utan behöver tas upp i samtal kontinuerligt. Samtalen handlar om allas
lika värde, respekt för varandra etc. Förhållningssättet kan definieras som att vara nyfiken, öppen och
positiv till lärande och tar sig konkreta uttryck i arbete med värdegrund och hänsyn/respekt för olikheter, gott bemötande, fokus på normer och kulturer. Pedagogerna lyssnar in barnen och tar tillvara deras
tankar.
I kommentarer från förskolor där detta fungerar i liten utsträckning tas upp att det är viktigt att få till
stånd ett samarbete med föräldrarna kring olikheter på olika sätt.
På tre förskolor som inte gjort en bedömning beskrivs att det varierar i kvalitet på det interkulturella
förhållningssättet.

Pedagogerna ser olikheter som en tillgång.

Bedömning
ej gjord

Stadsdel Norr

1

Fungerar
inte alls

Stadsdel Väster

Fungerar i
liten utsträckning

Fungerar i
hög utsträckning

2

9

Fungerar i
mycket
hög utsträckning
12

1

14

19

14

16

37

47

Stadsdel Öster
Borås Stad

1

3

I kommentarerna till hög/mycket utsträckning tas pedagogernas positiva förhållningssätt kring olikheter som en tillgång upp. Allas lika värde betonas. Det görs kopplingar till likabehandlingsarbetet och till
Barnkonventionen. Pedagogerna beskrivs ta tillvara både barns och föräldrars tankar och åsikter.
I de förskolor där detta fungerar i liten utsträckning pågår ett utvecklingsarbete men förskolecheferna
uttrycker att man behöver arbeta vidare med detta.
Personalen visar respekt och nyfikenhet för
alla barns språk.

Bedömning
ej gjord

Fungerar
inte alls

Fungerar i
liten utsträckning

Fungerar i
hög utsträckning

Fungerar i
mycket
hög ut-
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sträckning
Stadsdel Norr

9

10

Stadsdel Väster

17

17

Stadsdel Öster

10

20

36

47

Borås Stad

2

3

2

3

I kommentarerna nämns att pedagoger är intresserade och pratar med barn om andra språk och kulturer oavsett vilket modersmål barnen har. Någon förskolechef tar upp att pedagogerna medvetet lyftet
alla barns språk och involverar vårdnadshavare för att lära sig mer. Det visas även intresse för att göra
föräldrar delaktiga i det språkutvecklande arbetet. Utmaningar görs utifrån barns individuella språknivå.
Pedagogerna bemöter och intresserar sig för barnens modersmål och har som utgångspunkt att skapa
förståelse för alla barn och hur man kan möta de var och en i verksamheten.
I en kommentar från en förskola som bedömt att detta fungerar i liten utsträckning handlar det om att
det inte finns barn med annat modersmål på förskolan.
Personalen utmanar de flerspråkiga barnen i
deras lärande.

Bedömning
ej gjord

Stadsdel Norr

3

Stadsdel Väster

Fungerar
inte alls

2

Stadsdel Öster

3

Borås Stad

6

2

Fungerar i
liten utsträckning

Fungerar i
hög utsträckning

3

10

Fungerar i
mycket
hög utsträckning
8

6

19

7

2

22

3

11

51

18

I kommentarerna för hög/mycket hög utsträckning nämns att utmaningen kan bestå i att i både sitt
modersmål och i svenska använda språket i leken, roll, spel och i olika inflytandesituationer. Lärandemiljön görs språkrik och pedagogerna har ett gott förhållningssätt.
I kommentarer från bedömningar som säger att detta fungerar i liten utsträckning beskrivs förhållningssättet mer vara uppmuntrande än utmanande. I denna bedömning finns också förskolor som inte har så
många flerspråkiga barn.
I kategorin fungerar inte alls är det endast förskolor som inte har barn med annat modersmål. Detsamma gäller tre av förskolorna som inte gjort någon bedömning.
Personalen visar barnen att det är en tillgång Bedömning Fungerar
inte alls
att kunna flera språk, och personalen stödjer ej gjord
och uppmuntrar barnen att använda alla sina
språk.

Fungerar i
liten utsträckning

Fungerar i
hög utsträckning

Fungerar i
mycket
hög utsträckning

Stadsdel Norr

2

11

8

6

16

12

22

5

49

25

3

Stadsdel Väster
Stadsdel Öster

3

Borås Stad

6

8

I kommentarerna för hög/mycket hög utsträckning lyfter förskolecheferna att pedagogerna arbetar
med att uppmuntra alla barn att intressera sig för och använda andra språk än svenska. En flerspråkig
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personalgrupp är i sig ett föredöme som barnen har och kan visa på en stolthet att kunna flera språk.
Pedagogerna använder ord som de lärt sig av flerspråkiga föräldrar för att visa på flera sätt att uttrycka
samma sak. I lärmiljön synliggörs olika språk genom t.ex. användandet av olika material.
I kommentarerna från i liten utsträckning nämns att pedagoger samarbetar med föräldrar som bidrar
med ord, fraser och traditioner på andra språk.
Tre av de förskolor som inte gjort någon bedömning har inga barn med annat modersmål, men arbetar
med teckenkommunikation och bilder som stöd för barn som behöver det.

Barn till nyanlända
Personalen ser vårdnadshavare som en resurs för modersmålsstödet och använder sig
ofta av dem.

Bedömning
ej gjord

Fungerar
inte alls

Fungerar i
liten utsträckning

Fungerar i
hög utsträckning

Stadsdel Norr

13

1

4

3

Fungerar i
mycket
hög utsträckning
3

Stadsdel Väster

4

12

11

7

Stadsdel Öster

12

1

6

9

2

Borås Stad

31

2

20

23

12

I kommentarer från hög/mycket hög utsträckning framkommer att pedagogerna har en mycket god
dialog med vårdnadshavaren om lärande och utveckling samt ett genuint intresse för att förstå familjen. Vårdnadshavaren har stöttat pedagogerna i arbetet att stödja både det svenska språket och
modersmålet i förskolan. Pedagogerna lyfter vikten av att tala modersmålet hemma och försöker
stärka föräldrarna att göra detta.
I kommentarer från i liten utsträckning tas det upp att det kan vara svårt med kommunikationen med
vårdnadshavare som inte kan svenska/engelska, även om de inbjuds att delta på samlingar, berätta
sagor eller sjunga på sitt modersmål. Några förskolechefer skriver också att det inte alltid är så att
vårdnadshavare vill eller har tid. Detta beskrivs vara ett utvecklingsområde.
De förskolor där detta inte fungerar alls har inte haft några barn till nyanlända föräldrar.
Personalen genomför en språkkartläggning
tillsammans med vårdnadshavarna när barn
med annat modersmål börjar på förskolan.

Bedömning
ej gjord

Fungerar
inte alls

Fungerar i
liten utsträckning

Fungerar i
hög utsträckning

Stadsdel Norr

13

2

3

1

Fungerar i
mycket
hög utsträckning
5

Stadsdel Väster

5

12

9

8

Stadsdel Öster

12

3

6

9

Borås Stad

30

18

16

22

2

I kommentarer från hög/mycket hög utsträckning beskrivs att språkkartläggning görs på alla barn som
börjar i förskolan. Tolk används om så behövs.
De förskolor där detta bedöms fungera i liten utsträckning handlar det om brist på kunskap eller att
många nya pedagoger inte känner till rutiner. Kartläggningsdokumentet har också gjorts känt nyligen
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och implementeringen pågår i verksamheten. Detta tillsammans med att alla förskolor inte tagit emot
barn med annat modersmål är troliga förklaringar till att bedömning inte gjorts på flera förskolor.

Behov att lyfta till huvudman förvaltningsnivå
Kompetensutveckling
Flera förskolor uttrycker behov av kompetensutveckling i modersmålsstöd och mångfaldsfrågor
samt stöd i arbetet (Kvarnen, Kullagården, Hällegården, Virvelvinden, Tullagården, Parkgården,
Sörmarksgården, Dammens förskola, Södergården, Milstensgläntan och Melltorp)
Det behövs mer kunskap och fortbildning kring nyanlända barn och deras familjer. Det Stödmaterial
för mottagande och introduktion av nyanlända barn i förskolan i Borås stad kan ligga som grund för
utbildningen. (Kristinegårdens förskola)
Viktigt att satsa på att ge pedagogerna fortsatt kompetensutveckling i arbetet med modersmålsstöd.
SDF Östers satsning 2016 har gett resultat och pedagogerna har fått kunskap och verktyg om hur
man arbetar med modersmålsstöd i förskolan men det är viktigt att utveckla arbetet. (Kerstinsgårdens förskola, Bäckaryds förskola)
Fortsatt kompetensutveckling för alla pedagoger i modersmål och mångfald. (Dannike, Rångedalagården, Äsperedsgården)
Implementering av språkplattform
En revidering av språkplattformen är klar under december 2017 och implementering av den önskas av
flera förskolor (Kvarngården, Mariagården, Liljeberget, Tokarpsberg, Sagan, Östermalmsgården,
Ljungagården, Blåklinten, Sikgården, Skogstjärnan, Torggården)
Kollegialt lärande
Hur kan vi ta tillvara beprövad erfarenhet från mångkulturella förskolor för att öka medvetenheten/kompetensen på förskolor med få barn med annat modersmål där den beprövade erfarenheten
inte är lika stor? (Sikgården, Torggården)
Barngrupper och personal
Personalgruppen önskar att få mindre antal barn på de avdelningar som har mer än 70% barn med
annat modersmål. Att man ser över indelningen av barn vid placering. Vidare önskar personalen
mer språkresurser och modersmålspedagoger och att förskolan har ett "minispråkotek" med sagor,
spel och multimedia. (Sjöbogårdens förskola)
Det är viktigt att det finns en förståelse för att en förskola med fler barn med ett annat modersmål i
regel kräver fler resurser. Barnen är i behov av mer vuxen stöd och fler möten av olika slag förekommer. (Savannen, Trollgården)
Det är av stor vikt att stärka att hänvisa hög kompetens till utsatta/ förskolor som har många barn
med annat modersmål, De behöver ha de bästa förskollärarna för att det krävs en ännu större kompensation för dessa barn. (Herrgårdslekens förskola)
Försök att sprida nyanlända till fler förskolor så belastningen för vissa områden minskar. (Lövängens, Utsiktens och Aplareds förskola)
Minska barngruppernas storlek, gäller barngrupper som består av både svenska barn och barn med
annat modersmål. (Milstensgårdens förskola, Dygnet runt, Hulta ängar, Tolvskillingen, Hulta Torg
och Ängsgården)
Materiellt stöd
Inköp av stödmaterial (Solgårdens förskola)
Att det ska finnas möjlighet att få hjälp med översättning av informationsblad till vårdnadshavare
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som har annat modersmål (Skattkistans förskola)
Litteratur
Ett övergripande samarbetet vad gäller ta fram lämplig litteratur m.m. då svensktalande pedagoger
inte kan kritiskt granska om språket i böckerna är lämpligt. Vi vill inte få föräldrar att känna att
språket i böckerna är för olikt de de talar eller för högtravande då vi haft den dialogen med en vårdnadshavare gällande Alfons Åberg på arabiska. Det stöd vi tar fram skall hjälpa och stärka familjerna och barnets språkutveckling inte få dem att känna okunnighet. pedagoger med olika modersmål i
våra verksamheter samt CFL kanske kan sammanställa lämplig litteratur för förskolan inom de
språk vi täcker. Gäller även UR, appar m.m. som vi använder i tron att det är bra. Vi har haft en god
dialog med vårdnadshavaren i vårt fall men det är inte alltid de har förmågan att stötta oss. (Alprosgårdens förskola)
Utveckla samarbetet med biblioteken. (Dammens förskola)
Övrigt
Det behövs mer stöd till förskolorna då det gäller annat modersmål (Björkgårdens förskola)
Det finns ett stort behov av ökat stöd/resurser till enheter med många barn med annat modersmål.
Detta för att barnen ska ha möjlighet att utveckla sina språk och nå en jämnare språkutveckling i
förhållande till barn med svenska som modermål. (Bodagårdens och Östergårdens förskola)
Plan för mottagande av nyanlända barn i förskolan som gjordes 2015-05-29 behöver revideras och
aktualiseras. (Kristinegårdens förskola)
Hösten 2016 blev det genom statsbidrag en avdelning till på denna förskola. Detta har resulterat i att
barnantalet blivit lägre och att pedagogerna har mer tid till att sitta ned med en till två barn i olika
aktiviteter på förskolan för att öva samspel, språk, turtagning, inflytande, delaktighet, demokrati
mm. Har också blivit ett bättre stöd i början till föräldrar när de skolas in. Förklarar uppdraget som
förskolan har samt kan ge tid till att hinna förklara allt med tolk om förskolans roll. Pedagogerna
själva känner att deras pedagogiska uppdrag har utvecklats och upplever sig mer tillfredas med att
arbeta som pedagog.
(Tunnlandsgårdens förskola)
Beroende på att vi på Skogsgläntan inte har så stor andel barn med annat modersmål, och att pedagogerna inte i så stor utstäckning möter familjer med annan kulturell bakgrund så finns ett stort behov av att hålla återkommande diskussioner kring hur vi möter dessa familjer och barn i verksamheten. Det är av vikt att vi håller Handlingsplanen för modersmål levande och att omfattningen av
modersmålsstödet inte blir mindre pga att barnen är färre till antal. De avdelningar som har flera
barn med annat modersmål arbetar i större utsträckning med modersmålsstöd än de andra avdelningarna och ett sätt kan vara att pedagogerna där kan sprida goda arbetsexempel inom förskolan.
(Skogsgläntans förskola)
Det skulle vara bra för våra barn att få träffa svenska barn för att leka tillsammans och för att alla
barn ska kunna lära av varandra. Önskemål är att vi ska ha både barn som har svenska som modersmål och barn med annat modersmål än svenska. (Holmens förskola)
Under hösten 2016 har vi sett på en större språklig utveckling bland barnen då vi har statsbidraget
och pedagogerna har kunnat sitta ensamma eller med två barn flera gånger i veckan för att utmana,
följa upp och utveckla det svenska språket hos barnen. Föräldrar har påtalat detta samt pedagogerna
ser själv en större utveckling. Detta för att vi har en pedagog till i gruppen och inte behöver ha så
stor barngrupp. Detta ger i sin tur en större möjlighet att lyckas i skolan! Vi är glada och otroligt
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stolta att kunna erbjuda detta till våra barn! (Våglängdsgårdens förskola)
Nöjd med den satsning som görs och under året har gjorts. Vi i Öster har kunnat satsa på ett språkotek i samverkan med biblioteket. Vi har även med stöd av Barnhälsan fått igång språknätverk där
alla förskolor har representanter knutna träffarna. IKTpedagog, Språkpedagoger (CFL) och samordnare (planeringsledare) har tillsammans med specialpedagogerna lyft kompetens på flera plan, både
teoretiskt och praktiskt. Öster har även satsat extra mycket på att förankra språklyftet direkt ut i
verksamheten. (Trandaredsgården, Tåmarksgården)
Bra med språkotek. Bra med en övergripande handlingsplan för modersmål.(Lövängens, Utsiktens
och Aplareds förskola)

Behov att lyfta till huvudman politisk nivå
Stöd till familjer
Vi ser ett ökat behov av stöd till familjer som är nyanlända. (Liljebergets förskola)
Högre bemanning
Mer pengar till fler personal så att en förskola, som Solgården, med mångkulturella barn får mer tid att
ta vara på barnen med annat modersmål och möta dem på ett annat vis. (Solgårdens förskola)
Mer resurser
Det bör finnas en förståelse för att en förskola som har många barn med annat modersmål kräver fler
resurser. Barnen är i behov av mer vuxenstöd och det förekommer fler möten av olika slag. (Savannens
förskola, Trollgårdens förskola)
Det finns ett stort behov av ökat stöd/resurser till enheter med många barn med annat modersmål.
Detta för att barnen ska ha möjlighet att utveckla sina språk och nå en jämnare språkutveckling i förhållande till barn med svenska som modermål. (Bodagården och Östergården)
Viktigt att se till att det ges resurser till arbetet med modermålsstöd. Tillräckligt med bemanning för att
kunna planera och genomföra dessa samtal men även för att planera arbetet med modermålsstöd.
(Dammens förskola)
Skapa möjligheter för pedagoger att kunna arbeta enligt planen för nyanlända. Detta genom att säkerställa att kartläggningssamtal genomförs med tolk och att det finns resurser för att ha den bemanning
som krävs för att kunna genomföra detta på ett bra sätt. (Milstensgläntans förskola)
Utbildning, på förskolorna finns många duktiga vikarier med annat modersmål. Önskvärt att satsa på
utbildning för denna grupp barnskötarutbildning för att höja kompetensen ute på förskolorna. (Tolvskillingen, Hulta Torg)
Mindre barngrupper
Mindre barngrupper och rätt indelning av barn vid placering. (Sjöbogården, Milstensgården, Dygnet
runt, Holmen, Hulta ängar)
Då detta är en förskola med många barn med annat modersmål än svenska, så lägger pedagogerna otroligt mycket tid på hela familjen när dem kommer till oss. Vi skolar in hela familjen i förskolans värld.
Det kan vara den första kontakten som de börjar använda sig av svenska språket i små dialoger, Vi är
ett stöd i det svenska språket både för barnen men även för hela familjen. Det som är viktigt och som
jag vill få fram är att vi vill ha möjlighet att kunna ge barnen som börjar hos oss en god stark och en
möjlighet att lyckas i sin utveckling inom förskolan men också skolan. Då behövs det kompetenta pedagoger och att barngrupperna minskas för att hinna samtala, upprepa, benämna, tydlighet och ha en
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dialog mellan hemmet och förskolan. (Hässlegårdens förskola)
Integration
Möjlighet att sprida nyanlända till små orterna utanför Borås. Det är svårigheter med dåliga bussförbindelser och affärer på dessa orter. (Lövängen, Aplared, Utsiktens förskola)

I den fortsatta analysen kan följande frågeställningar på olika nivåer vara en
hjälp i utvecklingsarbetet
Arbetslaget
• Erbjuder vi på vår förskola möjligheter för barnen att utveckla fler språk? På vilket sätt gör
vi det?
• Hur kan vi stödja de barn som inte talar svenska när de börjar förskolan?
• På vilket sätt kan vi organisera verksamheten i vår förskola så att den blir språkfrämjande?
• I vilka situationer får barnen mest talutrymme under en vanlig dag i förskolan? Får alla barn
lika stort talutrymme?
• Hur utmanar vi barnens språkutveckling – på svenska språket och på modersmålet?
• Hur kan vi stötta barnens utveckling av flerkulturell identitet?
• Hur tas vårdnadshavarnas språk- och kulturkunskaper till vara på förskolan?
• Hur kan digitala verktyg användas i modersmålsstöd i förskolan?
• Hur nyttjar vi biblioteket som en resurs för barn med annat modersmål än svenska?
Förskolechef
• Vilken fortbildning behöver personalen när det gäller flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt? Vilken fortbildning behöver du som förskolechef?
• Vad behöver blir mer tydligt i lärmiljön när det gäller alla barns kulturer?
• Hur ska de reviderade delarna i språkplattformen implementeras i verksamheten?
• Vilka pedagogiska handlingar behöver pedagogerna utveckla i sin undervisning när det gäller detta område?
• Vilka olika språk talar pedagogerna på din förskola? Nyttjas denna kompetens på bästa sätt?
• Hur tas vårdnadshavarnas språk- och kulturkunskaper till vara på förskolan?
• Hur sker samverkan med biblioteket?
Huvudman
• Hur ser planen ut för kompetensutveckling när det gäller detta område?
• Hur kan medveten rekrytering av flerspråkig personal utvecklas?
• Hur kan vi skapa en struktur för systematiskt erfarenhetsutbyte eller auskultationer med fokus på flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt?
• Hur ska vi använda den språkpedagogiska kompetens som finns på CFL?
• Hur kan vi tänka om barngruppers storlek och sammansättning utifrån detta perspektiv?
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Grundskola- Antal
nyanlända

Aplaredskolan

0

Bodaskolan (F-6)

14

Dalsjöskolan

1

Dannikeskolan

22

Ekarängskolan

39

Fjärdingskolan

63

Gånghesterskolan

0

Kerstinsgårdskolan

0

Hur många nyanlända elever har enheterna
tagit emot i årskurs F-6 under läsåret 15/16?
Asklandaskolan
1

Myråsskolan

4

Målsrydskolan

7

Bergdalskolan

1

Rångedalaskolan

0

Borgstenaskolan

5

Trandaredskolan

19

Bredaredskolan

0

Tummarpskolan

2

11

Äsperedskolan

0

Erikslundskolan (F-6)

9

Totalt F-6 Stadsdel Öster

171

Gula skolan

3

Sjöboskolan

40

Totalt F-6 Borås Stad

457

Sparsörskolorna

3

Särskolan Fjärdingskolan

0

Särskolan Erikslund

0

Totalt F-6 Stadsdel Norr

73

Under läsåret 15/16 kom ett
stort antal nyanlända elever till
Borås Stad. Nedan presenteras
antalet nyanlända till
grundskolorna i de olika
stadsdelarna.

Engelbrektskolan (F-6)

1

Hur många nyanlända elever har enheterna
tagit emot i årskurs 7-9 under läsåret 15/16?
Engelbrektskolan (7-9)
18
Erikslundskolan (7-9)

7

Fristadskolan

20

Särskolan Erikslund

1

Totalt 7-9 Stadsdel Norr

46

Daltorpskolan (7-9)

30

Sandgärdskolan

8

Särlaskolan

40

Viskafors (7-9)

23

Totalt 7-9 Stadsdel Väster

101

Byttorpskolan

15

Daltorpskolan (F-6)

20

Hestra Midgårdskolan

6

Kinnarummaskolan

0

Kristineberg

80

Sandaredskolan

1

Sandhultskolan

0

Sjömarkenskolan

1

Svaneholmskolan

22

Svedjeskolan

6

Särlaskolan

45

Bodaskolan (7-9)

15

Viskaforsskolan (F-6)

17

Dalsjöskolan

7

Totalt F-6 Stadsdel Väster

213

Totalt 7-9 Stadsdel Öster

22

Totalt 7-9 Borås Stad

169

1

Engelbrektskolan saknas i
underlaget

3

Tabellerna visar att kommunens grundskolor sammanlagt tagit emot åtminstone 626 nyanlända
elever under läsåret 15/16. Det antalet motsvarar ungefär två hela grundskolor. Antalet nyanlända
varierar mycket både mellan stadsdelarna och skolenheterna. Flest nyanlända har grundskolorna i
Väster tagit emot under läsåret 15/16, nämligen totalt 314 elever. Skolorna i stadsdelen Norr har
sammanlagt tagit emot 119 elever till grundskolan och motsvarande siffra i Öster är 193 elever.
I Norr har Sjöboskolan tagit emot 40 nyanlända. Engelbrekt har tagit emot 29 nyanlända elever
totalt i årskurs F-9, Fristadskolan 20 stycken och Erikslund 16 (i F-9). En del skolor i stadsdelen
har tagit emot några enstaka elever, medan tre F-6-skolor inte fått en enda nyanländ elev under
läsåret 15/16.
I Väster har Särlaskolan tagit emot totalt 85 elever till årskurserna F-9 och Kristineberg har tagit
emot 80 nyanlända elever till årskurserna F-6. Fyra av stadsdelens skolor (Byttorp, Daltorp,
Svaneholm och Viskafors) har tagit emot mellan 15 och 22 elever. Ett par skolor i stadsdelen har
tagit emot 6 nyanlända elever var, medan fyra skolor fått 0-1 nyanlända elever under läsåret
15/16.
I Öster har Fjärdingskolan tagit emot 63 nyanlända elever, Ekarängskolan 39 stycken och
Dannikeskolan 22 stycken under det aktuella läsåret. Bodaskolan, som har hela spannet från F-9
har tagit emot totalt 29 nyanlända elever till skolan. Till Trandaredskolan har det kommit 19
nyanlända elever och till Målsrydskolan 7. Till övriga skolor i stadsdelen har det kommit några
enstaka nyanlända elever eller inga alls. Öster är den stadsdel som har flest skolor (fem stycken)
som inte fått några nyanlända elever alls under läsåret 15/16. Dessa skolor utgör 35 procent av
stadsdelens totala antal grundskolor.
Mellan högstadieskolorna är fördelningen av de nyanlända eleverna jämnare än mellan skolorna
för de yngre årskurserna. Vid en jämförelse av antalet nyanlända till årskurs 7-9 blir det tydligt att
Särlaskolan tagit emot flest nyanlända till dessa årskurser. Därefter kommer Daltorp, Viskafors,
Fristad, Engelbrekt och Boda.

Mottagning av nyanlända elever
Med begreppet ”nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är
bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter
höstterminens start det kalanderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara
nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.”2 När kommunen tar emot nyanlända elever
kartläggs elevernas kunskaper av CFL. Den mottagande skolan tar sedan del av denna
kartläggning.

2

3 kap. 12 a § Skollagen.

4

Bedömning
ej gjord

Skolan tar del av CFL:s
kartläggning av nyanlända
elevers kunskaper.
3

Stadsdelen Norr (inkl. kom.gem.)
4
Stadsdelen Väster
5
Stadsdelen Öster
Borås Stad

5
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2
9 skolor

Fungerar i
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2
4
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Fungerar i
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utsträckning
2
5
6
13 skolor

Fungerar i
mycket stor
utsträckning
6
4
3
13 skolor

26 av de 41 svarande skolorna anser att det fungerar i stor eller mycket stor utsträckning att
skolan tar del av CFL:s kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Nio skolor har inte gjort
någon bedömning.
En av skolorna som anser att detta fungerar i mycket stor utsträckning kommenterar att skolan
alltid tar del av CFL:s kartläggning av nyanlända elevers kunskaper för att klassplaceringen ska bli
korrekt. Av dem som bedömer att det fungerar i stor utstäckning förklarar en skola att de inte
alltid, men oftast, får del av kartläggningarna på en gång. Rektor på en annan skola, som skattar
skolan på nivån ”liten utsträckning” i denna fråga berättar också att bedömningen ibland kommit
till stånd flera veckor efter att eleven börjat på skolan, men att man drar nytta av den när den
finns.
På en av skolorna som tagit emot många nyanlända berättar rektor att det varit ”lite si och så”
men att det blivit bättre under innevarande termin. Rektorn gör bedömningen att det fungerar i
stor utsträckning. En annan skola uttrycker att det är mycket varierande kvalitet på
kartläggningarna, men anser ändå att det fungerar i stor utsträckning.
En skola som inte gjort någon bedömning förklarar att kartläggning inte varit aktuellt, eftersom
skolan inte tagit emot någon nyanländ elev. På en annan skola där man inte har några nyanlända
elever har rektor istället gjort bedömningen att det fungerar i ”liten utsträckning”. Ytterligare en
skola som också angett att det fungerar i liten utsträckning förklarar att det saknas rutiner för
mottagande av nyanlända på skolan, på grund av att det kommit så få dit.
Några rektorer förklarar att de yngre eleverna, i årskurs F-3, börjar direkt på skolan, medan elever
i år 4-6 i de flesta fall går via CFL.
Bedömning
ej gjord

Skolan drar i sin organisation
och undervisning nytta av
CFL:s kartläggning av
nyanlända elevers kunskaper.
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3

Engelbrekt F-6, Engelbrektskolan 7-9, Bredaredskolan och Sparsörskolorna har ej gjort bedömningen, men har
lämnat kommentarer. Särskolan Fjärding saknas i underlaget.
4
Sandaredskolan och Sandgärdskolan har ej gjort bedömningen, men har lämnat kommentarer.
5
Rångedalaskolan har ej gjort bedömningen, men har lämnat kommentar. Äsperedskolan saknas i underlaget.
6
Engelbrektskolan F-6, Sparsörskolorna och Särskolan Fjärding saknas i underlaget. Bredaredskolan och
Engelbrektskolan 7-9 har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentarer.
7
Sandaredskolan, Sandgärdskolan har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentarer.
8
Rångedalaskolan har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentar. Äsperedskolan saknas i underlaget.
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22 av kommunens grundskolor anser att det fungerar i stor eller mycket stor utsträckning att
skolan i organisationen och undervisningen drar nytta av CFL:s kartläggning av nyanlända elevers
kunskaper. Tio skolor anser att det fungerar endast i liten utsträckning. Det finns en skillnad
mellan stadsdelarna. Samtliga av dem som gjort bedömningen i Norr anser att det fungerar i stor
eller mycket stor utsträckning. Väster har lika många på de högsta nivåerna, men har även några
som angett nivån ”liten utsträckning”. Däremot är det fler i Norr som inte gjort någon
bedömning alls. I Öster är det fler skolor som skattar sig på nivån ”liten utsträckning”. I den
stadsdelen anser endast en av skolorna att det fungerar i mycket stor utsträckning.
Bland kommentarerna kan läsas att skolan drar nytta av kartläggningen när det går. En skola som
anser att det fungerar i liten utsträckning förklarar att kartläggningen vid flera tillfällen varit så
”gammal” att den varit helt inaktuell. En annan skola, som skattar sig på samma nivå, skriver att
uppgifterna i kartläggningarna inte alltid känns relevanta, samt att lärarna upplever att de själva
behöver se vad eleverna kan och bilda sig en uppfattning. Ytterligare en skola, som anser att det
fungerar i liten utsträckning, menar att det tog tid innan skolan lärde sig läsa dem på rätt sätt, men
att de nu blivit mycket bättre, tack vare en ”excellent lärare i SVA”.
En skola som tagit emot många nyanlända och som skattar sig på den näst högsta nivån menar
att åsikterna ibland går isär något i bedömningarna.
Av de skolor som tagit emot flest nyanlända elever under läsåret skattar sig fyra stycken på högsta
nivån, medan fyra av dem skattar sig på näst högsta nivån. Två av skolorna som tagit emot många
nyanlända elever upplever att det fungerar endast i liten utsträckning att dra nytta av
kartläggningen. Den ena av dessa skolor har endast tagit emot två kartläggningar (båda i oktober)
och anser sig därför ha begränsat bedömningsunderlag. Den andra skolan som menar att det
fungerar endast i liten utsträckning har vid flera tillfällen upplevt att kartläggningen varit inaktuell
då den nått skolan.

Skolintroduktion
Skolan har välutvecklade rutiner
för nyanlända elevers
skolintroduktion. (Skriv i
kommentaren vilka exempel på
rutiner som finns).
9
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25 av kommunens grundskolor anser att de i stor eller mycket stor utsträckning har välutvecklade
rutiner för nyanlända elevers skolintroduktion. Sju skolor bedömer att det fungerar i liten
utsträckning, medan nio av skolorna inte gjort någon bedömning. Några av de skolor som inte
9

Engelbrektskolan F-6, Sparsörskolorna och Särskolan Fjärding saknas i underlaget. Engelbrektskolan 7-9 och
Fristadskolan har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentarer.
10
Sandaredskolan och Sandgärdskolan har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentarer.
11
Rångedalaskolan har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentar. Äsperedskolan saknas i underlaget.
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gjort någon bedömning uttrycker i kommentarerna att frågan inte varit aktuell, då skolan inte tagit
emot nyanlända elever.
En av de skolor som tagit många nyanlända elever gör bedömningen att skolans välutvecklade
rutiner för nyanlända elevers skolintroduktion fungerar i mycket stor utsträckning och är väl
inarbetade.
Några av de skolor som tagit emot många nyanlända, och som skattar sig på de två högsta
nivåerna berättar att de alltid har ett första möte med elev, vårdnadshavare och tolk.
Mottagningssamtalet innefattar kartläggning av språkutveckling och tidigare skolgång, men även
praktiska detaljer såsom exempelvis kontaktuppgifter, scheman, lokaler och ev. specialkost.
Dessutom hålls täta uppföljningssamtal. På en av skolorna ansvarar förstelärare för
kartläggningen i matematik i år 1-3. En annan av skolorna skriver att de efter inskolningssamtalet
försöker placera eleven i en klass där det finns fler elever med samma modersmål. Klassläraren
och SVA-läraren gör tillsammans upp en plan för eleven utifrån den kartläggning CFL gjort och
skolan ansöker om studiehandledning på modersmålet.
För att skolans rutiner ska sätta sig behöver de ständigt utvärderas, omarbetas och informeras,
förklarar en rektor. Exempel på rutiner som nämns är mottagningsmöte, inskolning i klass,
språktester, extra anpassningar, studiehandledning och stöd av lärare i svenska som andraspråk.
En skola skriver i kommentarsfältet att nyanlända elever börjar i en grupp avsedd för nyanlända
och att de sedan successivt slussas in i sin klass, beroende på kunskaper i engelska och svenska.
Eleverna kan exempelvis vara med på idrotten från början.
En rektor poängterar att det är av hög prioritet att få eleven att känna sig välkommen till skolan.
Samma rektor berättar att hen ofta möts av elever som står utanför rektorsexpeditionen och vill
börja. Rektorn får då ta kontakt med CFL för att få till en första träff där.
På en av skolorna som skrivit kommentar saknas i dagsläget utarbetade rutiner, men rektor
förklarar att det i nuläget inte heller finns några behov av den typen av rutiner. Fyra andra skolor
som befinner sig i liknande situationer menar att rutinerna inte praktiseras särskilt mycket, på
grund av att antalet nyanlända är väldigt litet och att det därför inte finns välutvecklade rutiner för
nyanländas skolintroduktion på skolorna. En annan skola som fått få nyanlända elever påtalar att
rutinerna är under uppbyggnad.
Skolan ser till att nyanlända
elever och vårdnadshavare får
återkommande information om
skolans värdegrund på ett språk
de förstår.
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Bredaredskolan, Engelbrektskolan 7-9, har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentar. Engelbrektskolan
F-6, Sparsörskolorna, Särskolan Fjärding saknas i underlaget.
13
Sandgärdskolan har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentar.
14
Rångedalaskolan har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentar. Äsperedskolan saknas i underlaget.
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25 skolor gör bedömningen att det fungerar i stor eller mycket stor utsträckning att se till att
nyanlända elever och lärare får information om skolans värdegrund på ett språk de förstår. Sju
skolor anser dock att det fungerar endast i liten utsträckning. Även här är det flera som inte gjort
någon bedömning på grund av att de inte tagit emot nyanlända elever.
I rektorernas kommentarer framkommer att några skolor alltid använder tolk vid samtal och att
information kan ges både muntligt och skriftligt. Informationsbrev skickas ut på några olika
språk. En av de skolor som går igenom värdegrunden tillsammans med tolk vid introduktionen
påpekar att det självklart finns olika grader av hur mycket eleven och vårdnadshavarna förstått då
de lämnar ett inskrivningsmöte med mycket information. Eleverna får sedan påminnelser om
värdegrunden då de arbetar vidare med den både på SVA och mentorstid. En annan av skolorna
som alltid använder tolk vid introduktions- och utvecklingssamtal, berättar att skolan kallar till
ytterligare samtal om problem eller missförstånd uppstår under vägen.
En skola uttrycker att det finns utvecklingspotential inom området, eftersom skolan i nuläget inte
har särskilda extra samtal med tolk för att förmedla skolans värdegrund. En annan skola förklarar
att man tar upp värdegrunden på utvecklingssamtalen och i de samtalen använder tolk vid behov.
På en skola finns en pedagog som är delaktig i alla föräldramöten. Pedagogen har lagt upp ett
särskilt program som tar upp bl.a. värdegrund.

Skolan ser till att nyanlända
elever och vårdnadshavare får
återkommande information om
skolans kunskapsmål och
arbetssätt på ett språk de
förstår.
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28 skolor bedömer att det fungerar i stor eller mycket stor utsträckning att se till att nyanlända
elever och vårdnadshavare får återkommande information om skolans kunskapsmål och
arbetssätt på ett språk de förstår.
När det kommer till frågan om information om kunskapsmål och arbetssätt finns endast några få
kommentarer. Dessa handlar främst om att det är samma för alla elever på skolan, vilket innebär
att eleverna har utvecklingssamtal. Även här poängteras att tolkar används vid behov.

15

Bredaredskolan, Engelbrektskolan 7-9, har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentar. Sparsörskolorna,
Engelbrektskolan F-6, Särskolan Fjärding saknas i underlaget.
16
Sandgärdskolan har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentar.
17
Rångedalaskolan har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentar. Äsperedskolan saknas i underlaget.
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En rektor skriver att skolan ser till att de nyanlända får information om kunskapsmål och
arbetssätt både vid inskolningstillfället, övriga föräldrasamtal och föräldramöten. Vid dessa
tillfällen sätts tolk alltid in.
En av de skolor som tagit emot många nyanlända elever och skattar sig på högsta nivån har
uppföljnings-/utvecklingssamtal var tredje-fjärde vecka. En annan skola, som skattar sig på
samma nivå beskriver att eleverna utöver utvecklingssamtal får diskutera kunskapsmål och
arbetssätt tillsammans med sina studiehandledare, men att det dessutom ibland finns behov av
förtydligande samtal som då också alltid sker med tolk. Ytterligare en skola betonar
studiehandledarens betydelse i förklaringen av arbetssätt och kunskapsmål för eleverna.

Rektor har rutiner för att
säkerställa att alla elever i
förberedelseklass så snart som
möjligt på heltid kan delta i
undervisningen i sin ordinarie
undervisningsgrupp.
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23 skolor gör bedömningen att det fungerar i stor eller mycket stor utsträckning när det handlar
om huruvida rektor har rutiner för att säkerställa att alla elever i förberedelseklass så snart som
möjligt på heltid kan delta i undervisningen i sin ordinarie undervisningsgrupp. Så mycket som
nästan 27 procent av de svarande skolorna har inte gjort någon bedömning på denna fråga.
I samband med skattningen om rektors rutiner för säkerställande av att elever i förberedelseklass
så snart som möjligt på heltid kan delta i undervisningen i ordinarie undervisningsgrupp finns
endast någon enstaka kommentar. På en av skolorna som tagit emot många nyanlända elever, och
som skattar sig på högsta nivån, placeras nyanlända elever i klass omgående.
En rektor på en F-3-skola påpekar att eftersom de yngre eleverna går rakt in i klasser har samtliga
nyanlända på skolan börjat direkt i klass. Några av de skolor som endast tagit emot någon enstaka
nyanländ elev skriver att skolorna inte har några förberedelseklasser. En av dessa skolor menar att
de saknar rutiner för detta område, eftersom de tar emot få nyanlända. En annan skola som
endast tagit emot enstaka elever gör bedömningen att det fungerar i liten utsträckning och rektor
förklarar att det inte fungerar då skolan inte har någon förberedelseklass.
En av skolorna som anser att detta område fungerar i liten utsträckning påtalar att CFL skickar ut
elever till skolan utan att rektor involverats. En rektor på en annan skola, som anser att det
18

Bergdalskolan, Engelbrektskolan 7-9 och Särskolan Erikslund har ej gjort bedömningen, men lämnat
kommentar. Engelbrektskolan F-6, Sparsörskolorna och Särskolan Fjärding saknas i underlaget.
19
Sandaredskolan och Sandgärdskolan har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentar.
20
Bodaskolan F-6 och Rångedalaskolan har ej gjort bedömning, men lämnat kommentar. Äsperedskolan saknas
i underlaget.
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fungerar i stor utsträckning, menar att CFL:s listor följs upp noga och när eleven bedöms vara
kartlagd i förberedelseklass erbjuds hen plats i ordinarie klass. Skolan ansöker då om
studiehandledning. Dessutom finns tvåspråkig personal på skolan och stöttar upp med arabiska
både på skol- och fritidstid.
På en skola som tagit emot många nyanlända, och som skattar sig på högsta nivån, slussas elever
ut till ordinarie klasser när elev, vårdnadshavare och lärare tillsammans ser att eleven är redo.
Klassplacering sker direkt när eleven börjar på skolan. En annan skola som också anser att detta
fungerar i mycket stor utsträckning förklarar att eleven först går i förberedelseklass på CFL och
därefter hamnar i en liten grupp hos skolans SVA-lärare, samtidigt som hen klassplaceras i
ordinarie klass. SVA-lärare och klassens mentor gör sedan gemensamma bedömningar om
utslussning. Andra skolor berättar om löpande information från CFL och att skolorna tar in
elever då de enligt CFL är redo att gå ut i klasser. Det sker först då kartläggningarna är klara. En
rektor berättar att hen får listor från stadsdelens planeringsledare då det är dags att ta emot en
elev till skolan. Då inbjuder skolan till ett första möte och startar upp processen med att få eleven
att känna sig välkommen till skolan.

Enligt AR för nyanlända är det
rektors ansvar att säkerställa att
den nyanlända elevens kunskaper
bedöms, även om huvudmannen
har en central mottagningsenhet
som gör själva bedömningen.
Huvudmannen behöver därför ha
rutiner för hur rektor är delaktig i
och tar del av den inledande
bedömningen. Det är viktigt att
informationen om eleven överförs
från de lärare som genomför den
inledande bedömningen till de
som senare ska undervisa eleven.
(Skolverkets Allmänna råd, s. 22).
Hur fungerar detta?
21
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58 procent av skolorna bedömer att det fungerar i stor, eller mycket stor, utsträckning att rektor
ansvarar för att säkerställa att nyanlända elevers kunskaper bedöms, även om CFL gör själva
bedömningen.
En av skolorna som skattar sig på högsta nivån beskriver att de följer Skolverkets material för
nyanlända, samt Borås Stads rutiner. Dessutom tar de del av kartläggningen från CFL.
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Bredaredskolan och Engelbrektskolan 7-9 har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentar.
Engelbrektskolan F-6, Sparsörskolorna och Särskolan Fjärding saknas i underlaget.
22
Sandaredskolan och Sandgärdskolan har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentar.
23
Rångedalaskolan har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentar. Äsperedskolan saknas i underlaget.
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En annan skola berättar att de får ett skriftligt underlag över elevens tidigare skolgång. Det finns
då en nivå i form av vilken årskurs eleven befinner sig, men inte i form av betyg och inte heller i
samtliga ämnen. Elevens starka sidor, intressen i skolan och utanför, samt framtidsplaner finns
med i underlaget.
Även i samband med denna fråga uttrycks svårigheter kring bedömningen på vissa skolor på
grund av att man tagit emot för få nyanlända elever för att kunna göra en bedömning. En av
dessa skolor menar dock att överlämningen fungerat tillfredsställande vid de få tillfällen då det
varit aktuellt.
På en av skolorna som tagit emot många nyanlända och som anser att det fungerar i stor
utsträckning har rektor, specialpedagog och SVA-lärare tillfällen då de träffas för att diskutera
elevernas kunskaper. På en annan skola som också tagit emot många nyanlända, men som
bedömer att det fungerar i liten utsträckning skickas CFL:s kartläggningar till rektor, som i sin tur
skickar vidare informationen till ansvarig lärare.
En skola som skattar sig på högsta nivån förklarar att alla elever kartläggs av CFL enligt en
särskild bedömningsmodell. Kartläggningen skickas till biträdande rektor som klassplacerar
utifrån kartläggningen. Därefter vidarebefordras kartläggningen till SVA-läraren som i sin tur
informerar de undervisande lärarna i samband med utslussningen. Vid behov hålls EVK.
Rektor går tillsammans med respektive lärare igenom kartläggningsmaterialet och rådgör med
CFL om klassplacering, på två av de skolor som anser att det fungerar i stor utsträckning. På en
av de som skolor som skattar sig på högsta nivån, och som dessutom tagit emot många nyanlända
elever, får skolan en skriftlig kartläggning från CFL, varpå överlämnande och mottagande lärare
träffas innan eleven börjar på heltid i sin hemskola. En annan skola som tagit emot många
nyanlända anser däremot att detta område fungerar i liten utsträckning. Rektor på skolan anser att
det är ”lite si och så” med informationen från CFL, förutom kartläggningen. Anhopningen av
nyanlända elever på enheten gör det svårt att hitta möjligheter för skolledningen att vara delaktig i
och ta del av inledande bedömning, enligt rektorn.
En skola har önskemål om att läraren som gjort bedömningen på CFL träffar nya klassläraren
med elev och vårdnadshavare, samt rektor för överlämning. CFL har dock inte alltid möjlighet till
detta. En annan skola uttrycker att rektor och blivande lärare är med vid överlämnandet av
kartläggningen i de fall eleven kommer från CFL:s förberedelseklass. För de yngre eleverna, i
årskurs F-2, fungerar det enligt rektor sämre, då de kommer direkt till skolan utan att en
kartläggning gjorts. Med tanke på att kartläggningen ska ligga till grund för klassplacering får
rektor i dessa fall göra en ungefärlig bedömning av nivå efter ett introduktionssamtal och placera
eleven direkt i klass. Kartläggningen görs då vid ett senare tillfälle.

Studiehandledning på modersmålet
Studiehandledning på modersmål ska bidra till att eleven når de kunskapskrav som minst ska
uppnås i det eller de ämnen där ett stödbehov konstaterats. Studiehandledningen är beroende av
hur undervisningen lagts upp av ämnesläraren och vilka moment i kursplanen eller ämnesplanen
som handledningen ska beröra. Samverkan mellan studiehandledaren och ämnesläraren är central
om studiehandledningen ska ge önskvärt resultat.
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I skollagen (3 kap. 6–12 §§) regleras det särskilda stöd som skolan ska ge elever som riskerar att
inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp
som eleven tillhör, men om det finns särskilda skäl kan man ge det enskilt eller i en annan
undervisningsgrupp. Det är rektors ansvar att se till att skolan snabbt utreder elevens behov och
utarbetar ett åtgärdsprogram om det behövs.
Får elever studiehandledning på
modersmålet?

Ja

Nej

Stadsdelen Norr (inkl. kom.gem.)
Stadsdelen Väster
Stadsdelen Öster
Borås Stad

8
8
11
27 skolor

2
4
1
7 skolor

Bedömning
ej gjord
3
1
3
7 skolor

De flesta av kommunens skolor uppger att elever får studiehandledning på modersmålet. Sju
skolor svarar dock nej på frågan och lika många har avstått från att göra bedömningen. Några av
de som inte gjort bedömningen förklarar att det inte finns något behov av studiehandledning på
deras skolor.
Flera av skolorna som uppgett att elever får studiehandledning på modersmålet uttrycker att de
får det i den mån språket finns på CFL, dock kan det ske i olika utsträckning enligt ett par
rektorer. Det framkommer att eleverna inte alltid får studiehandledning enligt riktmärket 5 h/v
och att inte heller samtliga elever på skolan får studiehandledning på modersmålet, då
studiehandledare saknas i vissa språk. Enligt en rektor får till exempel elever på skolan
studiehandledning i arabiska, men inte i somaliska, då det saknas lärare i det språket. En annan
berättar att studiehandledning inte kommit igång i portugisiska och turkiska ännu. När det finns
handledare i rätt språk behöver även elevens schema stämma överens med studiehandledarens
schema för att eleven ska få studiehandledning, påpekar en rektor.
En skola berättar att studiehandledningen tidigare varit obefintlig, trots att behovet fanns och att
skolan ansökte om det. Det har emellertid blivit bättre den senaste tiden och skolan svarar ja på
frågan om elever får studiehandledning på modersmålet.
På en av särskolorna finns en personlig assistent som behärskar både elevens modersmål och
svenska.
Av de skolor som enligt kommentarerna saknar nyanlända har en del svarat ja i bedömningen
(och skrivit i kommentaren att de just nu inte har någon elev med detta behov) medan en del
svarat nej.
En skola som svarat nekande påpekar att endast ett fåtal elever får studiehandledning trots att
behovet finns. Vad anledningen till det är framkommer dock inte.
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Organisation
Eftersom vi står inför en omorganisation, där vi går från stadsdelsförvaltningar till
fackförvaltningar har skolorna fått frågan om vad i arbetet med nyanlända som bör bevaras eller
förändras.
Vad ska vi bevara/förändra/utveckla i organisationen med arbetet med
nyanlända i den nya förvaltningen?
Kartläggning och överlämning
I den nya organisationen bör CFL:s mottagande och kartläggning av de nyanlända eleverna
bevaras, samt att eleverna ges en grund i svenska i förberedelsegrupper.
I svaren framkommer önskemål från ett par skolor om att utveckla en gemensam struktur för
överlämningen mellan CFL och mottagande skola i form av möten med pedagoger, elever och
vårdnadshavare.
En rektor förklarar att det borde tas fram en tydlig arbetsgång över arbetet från inskrivningen på
CFL till heltid i ”hemklass”, inklusive tydliga anvisningar om vem som gör vad (inskrivning,
kartläggning, beslut om placering på skola, beslut om placering i årskurs och klass, ansökan om
och beslut kring studiehandledning m.m.). Det bör även gälla för de yngre eleverna, då det ibland
blir förvecklingar kring snabb placering i hemklass kontra kartläggning 1 och 2, enligt rektorn.
En av rektorerna påtalar att introduktionsstöd och studiehandledning är viktigt och att det vore
fördelaktigt att inte klassplacera eleverna innan de är kartlagda. Några rektorer menar att det
skulle vara bra om CFL även kunde kartlägga elever i årskurs F-2 innan de placeras på
hemskolorna, för att på så sätt få ett underlag för att kunna göra en korrekt klassplacering.
I dagsläget är kartläggningarna av väldigt olika kvalitet, vilket medför en önskan om bättre
information om hur eleven ligger till kunskapsmässigt vid överflyttning till ordinarie skola, enligt
en rektor.
Om trycket gällande tillströmningen av nyanlända elever minskar anser en rektor att skolan skulle
kunna över kartläggningen och att skolan tar emot eleverna direkt från start, såvida det finns
platser på skolan, men om skolan blir full så går eleverna istället till CFL.
Studiehandledning, modersmålsundervisning och SVA.
I kommentarerna uttrycks önskemål om studiehandledning i alla språk där behov finns, samt mer
studiehandledningstid för eleverna. Några av rektorerna framför önskemål om ett borttagande av
kravet på åtgärdsprogram för att få studiehandledning, samt en förlängning av
ansökningsperioderna.
Vikten av att CFL finns kvar och fortsätter att stödja med modersmålsundervisning,
studiehandledning och kartläggning betonas av ett par rektorer. Dessutom framkommer
synpunkter om att kommunen bör utöka avtalet med inläsningstjänst till att även innefatta
läromedel på olika språk.
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Kommunen bör verka för att SVA-perspektivet genomsyrar fler ämnen och att fler ämneslärare
arbetar med SVA, anser en skola.
En rektor påpekar att modersmålsundervisningen inte får läggas för sent på dagen, som
exempelvis fram till kl. 18 på fredagkvällar, utan ska läggas inom tidsramen 8.00-16.00. Hur det
fungerar i dagsläget framgår dock inte av kommentaren.
Förberedelseklasser
I kommentarerna framkommer att det fungerar bra med förberedelseklasser. En rektor menar att
förberedelseklasserna i så stor utsträckning som möjligt behöver finnas på skolan i
upptagningsområdet, ur ett socialt- och trygghetsperspektiv. På det sättet skulle ett bättre
samarbete kunna byggas mellan lärare i förskoleklass, övriga lärare och studiehandledare. En elev
i förberedelseklass skulle också vid vissa tillfällen, i vissa ämnen eller i tillfällen där det sociala
tränas i stor utsträckning kunna vara med den klass som den senare ska tillhöra, för att skapa
tillhörighetskänsla.
Elever som är analfabeter stannar kvar på CFL en längre tid, vilket innebär att de får hela sin läsoch skrivundervisning på CFL, berättar en rektor.
För att kunna göra en så korrekt bedömning som möjligt av när det är lämpligt att en elev ska
flyttas över till ”hemskolan”, samt för att skolan ska kunna göra förberedelser som är nödvändiga
för ett gott mottagande behöver kontakten mellan lärare i förberedelseklass och berörd lärare på
hemskolan utvecklas.
För att få en så mjuk övergång som möjligt bör det per automatik följa med studiehandledning
för de elever som behöver det när de lämnar förberedelseklass, anser ovan nämnda rektor.
Fördelning av nyanlända, samt informationsbank
Två av skolorna som tagit emot många nyanlända elever påpekar att det både för alla elevers skull
och för att skolan ska klara uppdraget vore bra om alla kommunens skolor hade en någorlunda
lika stor andel nyanlända elever/elever som har SVA. En av rektorerna anser att det vore bra om
det fanns en centralt placerad person med ansvar för placering av nyanlända och med ett
helhetsgrepp på frågan i Borås Stad.
Ett önskemål om en informationsbank med material på olika språk framförs av en rektor.
Elevhälsa
Det framkommer ett behov av att ha ett elevhälsoteam kopplat till CFL.

Undervisning i svenska som andraspråk (SVA)
SVA-undervisning
1. SVA-undervisningen ges till de flesta elever som behöver det. SVA-perspektivet
genomsyrar undervisningen i flera ämnen. Skolan strävar efter att stödja ämneslärare
med SVA-kompetens. SVA-lärare samarbetar med andra ämneslärare,
modersmålslärare och föräldrarna.
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2. SVA-undervisningen ges till elever som behöver det. SVA-perspektivet genomsyrar
undervisningen i de flesta ämnen. Ämneslärare kan få stöd av SVA-lärare när de
behöver det. SVA-lärare har ett aktivt samarbete med andra ämneslärare,
modersmålslärare och föräldrarna.
3. SVA-perspektivet genomsyrar undervisningen i alla ämnen och alla lärare jobbar på
ett språkutvecklande sätt. Ämneslärare får kontinuerligt stöd av SVA-lärare. SVAlärare har ett välfungerande samarbete med andra ämneslärare, modersmålslärare och
med föräldrarna.
SVA-undervisning
Stadsdelen Norr
(inkl. kom.gem.)
Stadsdelen Väster
Stadsdelen Öster
Borås Stad

1
1

på väg mot

2
4

på väg mot
1

3
1

2
3
6 skolor

4
3
7 skolor

5
1
10 skolor

5
6 skolor

1
1
3 skolor

Även om spridningen när det gäller SVA-undervisning fortfarande är stor i Borås Stad syns en
tydlig förbättring jämfört med 2014. De skolor som bedömts ligga på nivå 3 är alla F-6 skolor
som har många års erfarenhet av att möta elever med behov av SVA-undervisning.
Anmärkningsvärt är att fyra skolor med mångårig erfarenhet av elever med behov av
undervisning i svenska som andraspråk skattar sig på de två lägsta nivåerna. Dessa skolor har
också uppgett att deras organisation av SVA-undervisning har påverkats av antalet nyanlända som
skolan tagit emot. En skola med hög andel nyanlända elever lyfter att det under det senaste året
har varit en hög tillströmning av nyanlända elever och det har därför varit svårt för SVA-lärare att
ge stöd till de ämneslärare som behöver.

Stadsdelen Norr (inkl. kom.gem.)
Stadsdelen Väster
Stadsdelen Öster
Borås Stad

Skolor med
elever i behov
av SVAundervisning

Organisationen av
SVA-undervisningen
har påverkats av
antalet nyanlända
elever skolan tagit
emot.

Organisationen av
SVA-undervisningen
har inte påverkats av
antalet nyanlända
elever skolan tagit
emot.

7
12
13
32 skolor

6
8
9
23 skolor

2
4
4
10 skolor

I Borås Stad finns det 32 skolor som uppger att de har elever i behov av SVA-undervisning. Det
är endast de skolor som bedömt att det finns elever som har behov av SVA-undervisning som
besvarat frågor om SVA.
23 skolor uppger att SVA-undervisningens organisation har påverkats av antalet nyanlända som
skolan tagit emot. Tio skolor menar att organisationen av SVA-undervisningen inte har påverkats
av antalet nyanlända elever skolan tagit emot.
I sina kommentarer ger rektorerna exempel på att man startat grupper med SVA, anställt nya
pedagoger för att möta behovet av SVA-undervisning och ökat fokus på SVA. En F-6-skola med
stort antal nyanlända elever beskriver att all personal undervisar i och är behörig i SVA och
dessutom har skolan en pedagog som ger extra SVA-undervisning. I kommentarerna blir det
15

även synligt att tillströmningen av antalet nyanlända varit hög under de senaste åren.
Organisationsförändringar kan bland annat utgöras av parallelläggning schemamässigt för
undervisningen svenska och SVA.

Legitimerade SVA-lärare

Stadsdelen Norr (inkl. kom.gem.)
Stadsdelen Väster
Stadsdelen Öster
Borås Stad

Antal lärare som
undervisar i SVA

Andel av det totala antalet lärare som
undervisar i SVA och har legitimation
för SVA-undervisning

33
34
62
129

34
45
72
151

Det är fler lärare som är behöriga i SVA än som undervisar i det. Samtidigt finns det några skolor
som har elever i behov av SVA-undervisning men som inte får det.

Kompetensutvecklingsplan för lärare som undervisar i SVA

Stadsdelen Norr (inkl. kom.gem.)
Stadsdelen Väster
Stadsdelen Öster
Borås Stad

Skolan har en
kompetensplan

Skolan saknar kompetensplan för
lärare som undervisar i SVA

1
5
4
10

7
5
9
21

Endast 10 av 31 skolor har en plan för kompetensutveckling av SVA-lärare. Flera av dessa skolor
hänvisar till varje lärares personliga kompetensplan och endast några skolor till det speciella
fokus SVA-undervisningen har. Det framgår av kommentarerna att alla lärare som arbetar på en
av skolorna har en kompetensutvecklingsplan som utvärderas varje år, en annan skolas SVAlärare har nyligen gått NCM:s utbildning i språkutvecklande undervisning i alla ämnen.
En förklarar att de har anställt en förstelärare i SVA som ligger i framkant när det gäller
utvecklingen och som har full koll på den senaste forskningen. En annan skola har en SVA-lärare
som går på aktuella konferenser, inspirerar och sprider ny kunskap till sina kollegor.

Stadsdelen Norr (inkl. kom.gem.)
Stadsdelen Väster
Stadsdelen Öster
Borås Stad

Skolan kvalitetssäkrar och
utvecklar SVAundervisningen utifrån den
senaste forskningen

Skolan kvalitetssäkrar och utvecklar
inte SVA-undervisningen utifrån
den senaste forskningen.

6
7
9
22

2
3
4
9
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Språkutvecklande arbetssätt
Språket bär kunskapen. I Borås Stad pågår sedan 2011 ett fortbildningsarbete som handlar om
språkutveckling i alla ämnen – Borås Stads lässatsning. Utgångspunkten är att läsförståelse är
grundläggande för kunskapsinhämtningen i alla ämnen, och att arbete med att använda
lässtrategier kan underlätta denna kunskapsinhämtning på alla nivåer. I alla ämnen behöver
eleverna kunna tillgodogöra sig innehållet i texter, och det faktum att texterna är utformade på
olika sätt i olika ämnen gör att eleverna behöver stöd vid textmöten.
I utvärderingar under arbetet med Borås Stads lässatsning har lärarna uttryckt att de genom
fortbildningen har utvecklat ett metaspråk om läsning, vilket har bidragit till en större samsyn och
diskussion om texters betydelse i såväl ämneslagen som arbetslagen. De berättar också hur de nu,
med bättre verktyg, vågar ta sig an textutmaningar tillsammans med sina elever, utmaningar som
de ibland tidigare undvikit. Samtidigt uttrycker de en önskan om att få möjlighet att arbeta mer
med den gemensamma planeringen av språk- och kunskapsutvecklande lektioner, över
ämnesgränserna. Kompetensutvecklingsinsatsen har nått samtliga lärare på kommunens
grundskolor under perioden 2011 till 2016 med undantag av en 7-9-skola (som istället deltagit i
andra, nationella, satsningar).
De nio skolor som skattat sig högt i SVA-undervisningen är till allra största delen F-6-skolor. I
rapporten 2012 uttryckte flera rektorer att ekonomiska anpassningar omöjliggör att alla elever
som behöver läsa enligt kursplanen svenska som andraspråk erbjuds att göra det fullt ut. I 2014
års rapport angavs inga särskilda skäl i kommentarerna. I år kan vi däremot finna förklaringar dels
i det snabbt ökade antalet elever i behov av SVA-undervisning, dels i att fler skolor tar emot
elever i behov av SVA-undervisning.
Vi kan konstatera att tio skolor inte bedömer sig vara på nivån som säger att SVA-undervisning
ges till elever som behöver det. Detta är ett bekymmer då elever som har ett annat språk än
svenska som modersmål har rätt att läsa ämnet.24
14 § Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för
1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål,
2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och
3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare.
Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev
SFS Skolförordning 5 kap.(2011:185)

Maaike Hajers definition av språkinriktad undervisning lyder så här:
En språkinriktad undervisning i olika ämnen är en undervisning som riktar in sig både på de ämnesmässiga och
de språkliga målen, samt använder en didaktik som är kontextualiserad, främjar aktivt deltagande i muntlig
interaktion och skrivande samt erbjuder en riktad stöttning. Genom en språkinriktad
undervisning leds eleven allt mer in i skolans språkbruk och så småningom in i ämnenas tankesätt och språk.
Det framgår även att 23 skolor inte har en undervisning som genomsyras av ett språkutvecklande
arbetssätt. Utifrån våra resultat, att endast nio skolor bedöms nå högsta nivån när det gäller
24

Skolförordningen 5kap 14§
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undervisning i SVA, ser vi att vi också behöver förstärka arbetet med ett språkutvecklande
arbetssätt, så att vi inte bara talar om ämnet svenska som andraspråk, utan att det är genom att
erövra svenska språket som eleven utvecklar sina kunskaper. Det kan ju också vara det motsatta
att genom att eleven utvecklar sina kunskaper erövras också det svenska språket. Forskningen25
pratar om vikten att ha ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen och man menar att det gynnar
alla elever att möta en undervisning som både är språk- och kunskapsutvecklande, men är
nödvändigt för flerspråkiga elever.
I en amerikansk forskningsöversikt26 om flerspråkiga elevers lärande i olika skolämnen
sammanfattas det i ett antal punkter vad som gynnar flerspråkiga elevers lärande i olika
skolämnen. Det handlar om att lärare:
• betonar läsning och skrivande
• betonar muntlig framställning, lyssnande och visualiseringar
• betonar tankemässigt krävande uppgifter
• känner till och kan analysera språket i sitt ämne
• fokuserar på en medveten utveckling av ordförrådet i ämnet
• förstår vilka texter som är ämnestypiska och vad som kännetecknar dem
• undervisar om vad som utmärker olika texter i ämnet
• undervisar om olika lärandestrategier.
• använder olika typer av formativ bedömning av elevernas prestationer
• skapar en elevcentrerad klassrumsmiljö.

Ovanstående punkter skulle kunna vara delar av det som Hajer och Meestringa27 beskriver att
skolor behöver ta fram, nämligen en språkpolicy som visar på både språkliga och ämnesmässiga
mål för undervisningen. En sådan policy innefattar också hur lärare ska samverka kring elevers
språk- och kunskapsutveckling. Den innefattar också en plan för kompetensutveckling för alla
lärare i detta perspektiv.
Vi kan inte i vårt underlag se om det finns den sortens dokument på skolorna, men behovet
tydliggörs bland annat i att några skolor lyfter behovet av ökat samarbete med modersmålslärare.
Det bör dock betonas att det inte är själva dokumentet i sig som är det viktiga utan de
förhållningssätt och strategier man beslutat arbeta efter för att utveckla ett språkinriktat arbete på
skolan.
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Skolverket: Greppa språket, 2012
Refereras i Skolverket: Greppa språket, 2012 (Meltzer, Hamann: Meeting the Literacy Development Needs of
Adolescent English Language Learners Through Content-Area Learning - PART TWO: Focus on Classroom
Teaching and Learning Strategies, 2005)
27 Språkinriktad undervisning, 2010
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Kompetens
Årets bedömning av hur väl skolan tillgodoser tillgången på legitimerade SVA-lärare skiljer sig
avsevärt mot läget för två år sedan. På flera skolor uppges att samtliga undervisande lärare är
behöriga i SVA och det hänger säkert ihop med legitimationerna. Om det är samma sak som
kompetens i SVA-undervisning är inte en självklarhet. På skolor där det finns många elever som
läser SVA blir lärares kompetens en viktig fråga. I våra resultat ser vi att endast 10 skolor av 31
har en plan för kompetensutveckling av SVA-lärare. Flera forskare28 säger att den professionelle
läraren är avgörande för att eleven ska nå skolframgång genom att utveckla ett välfungerande
språk. En sådan lärare behöver vara både ämneskunnig, ämnesdidaktiskt skicklig och medveten
om språkets betydelser för att elevens kunskaper utvecklas i det egna ämnet. Forskarna pekar
också på skolledarens ansvar för skolans pedagogiska utveckling och därmed behöver de vara väl
insatta i frågorna.
När vi talar om kompetens behöver vi också synliggöra alla lärares behov av utökad kompetens
på området. Här har Borås Stads lässatsning varit betydelsefull och det finns fortlöpande ett stort
behov att fylla avseende språkutvecklande undervisning i alla ämnen. Särskilda utvecklingsinsatser
riktas under läsåret 2016/17 mot språkutvecklande undervisning i alla ämnen på Särlaskolan och
Bodaskolan 7-9.

28

Skolverket: Greppa språket, 2012
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Som en hjälp i den fortsatta analysen kan följande frågeställningar på olika nivåer vara en hjälp
i utvecklingsarbetet

Arbetslaget
Planeras, genomförs och anpassas undervisningen efter den nyanlända elevens förutsättningar och
behov? Anpassas innehåll, struktur och arbetsformer efter den nyanlände elevens individuella
förutsättningar och behov?
Utgår undervisningen från en kartläggning av elevens kunskaper och erfarenheter, samt annan
relevant information?
Rektor
Hur kan rektor organisera så att ordinarie lärare och studiehandledare får bättre möjlighet att
samverka?
Utgår undervisningen från en kartläggning av elevens kunskaper och erfarenheter, samt annan
relevant information?
Tillhandahåller skolan studiehandledning och annat särskilt stöd, anpassat efter elevens
förutsättningar och behov?
Är de former i vilka undervisningen bedrivs anpassade efter den nyanlända elevens förutsättningar
och behov?
Hur arbetar vi för att utveckla ett språkutvecklande förhållnings- och arbetssätt i alla ämnen?

Huvudman
Hur säkerställer vi kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt för samtliga lärare, som
undervisar elever med annat modersmål än svenska?
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Utvecklingsbehov att lyfta till huvudmannen
I vårt systematiska kvalitetsarbete har förskolechef och rektor ett ansvar för att lyfta
utvecklingsbehov till huvudmannen. Nedan presenteras de centrala utvecklingsbehov som
framförts av rektorerna. Utvecklingsbehoven har grupperats under olika rubriker, samt delats in i
behov som vill lyftas till förvaltningen och till politiken. Uppdelningen är inte alltid tydlig, utan
det finns behov som passar in i flera grupper och hör hemma både på förvaltningsnivå och
politisk nivå.
Till förvaltningen
Resurser till skolor med många nyanlända
Bland utvecklingsbehoven som lyfts av rektorerna framkommer att kommunen behöver
säkerställa att det finns resurser på de skolor som tar emot många elever, samt att det finns en
budget för att organisera en bra mottagningsverksamhet på de skolor som har det elevunderlaget.
Ett förslag är att kostnader runt nyanlända bör finansieras centralt.
Det finns i kommunen ett behov av ökade resurser för att anställa fler SVA-lärare och därmed
möjliggöra mindre grupper i SVA där det behövs. Det finns också ett behov av fler
studiehandledare. Dessutom uttrycks önskemål om mindre klasser och högre lärartäthet där det
finns ett stort antal nyanlända elever.
Samarbete mellan modersmålslärare och övriga lärare
En rektor förklarar att många elever som går i modersmålsundervisning befinner sig i en situation
där de har många utmaningar. De utökar sin studietid genom att ha modersmålsundervisningen
på eftermiddagarna när alla andra elever slutat. De får också ett ämne till att arbeta med och ta till
sig. Självklart vinner de elever som orkar med väldigt mycket på att ha modersmålsundervisning
och den är mycket viktig. För att eleverna inte ska uppleva att det blir en sak till så skulle
samarbetet mellan modersmålslärare och elevernas övriga lärare kunna utvecklas mycket med
målsättningen att eleven ska befinna sig i en helhet. Gemensam planeringstid i någon form
och/eller överlämningar är önskvärt.
Modersmålslärarna måste känna sig välkomna när de kommer ut till skolorna. Det är viktigt att all
personal på skolorna känner till modersmålsundervisningen och har ett öppet förhållningssätt,
samt att möjligheterna till samarbete mellan studiehandledare och klasslärare utvecklas.
Studiehandledning
En rektor menar att introduktionstiden för de nyanlända eleverna bör återinföras igen och att
man bör säkerhetsställa minst 5h studiehandledning som ska komma igång när skolan startar för
höstterminen.
Önskemål om studiehandledning i tillräcklig omfattning på de skolor med det behovet, samt en
enkel ansökningsprocess för detta framförs.
Flera rektorer påtalar behovet av studiehandledning på alla aktuella språk, samt utökad
studiehandledning i fler ämnen och därmed också mer tid.
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I nuläget kommer inte alltid studiehandledaren på de lektioner som önskats p.g.a. att de är på
andra skolor. Den skola som först får in sina tider, får de tider som önskas lättare.
SVA – Svenska som andraspråk
Kommunen behöver säkerställa att alla elever som bedöms enligt SVA får undervisning i det. För
att kunna möta SVA-behovet behövs både tydliga rutiner och utökade resurser i form av
kompetens och personal.
Minska segregeringen
Det finns ett behov av att minska segregeringen i staden genom att utveckla alla skolor till att bli
mer mångkulturella. Flera rektorer påpekar att det måste ske en fördelning av nyanlända elever
mellan alla skolor inom Borås stad (se Nyköping som ex.) och då även öka stödet till
studiehandledning för att underlätta integrationen. Klasser får inte ha för många nyanlända elever
eller elever som har ett annat modersmål än svenska då detta hämmar alla elevers möjlighet att nå
kunskapsmål och nå betyg för fortsatt utbildning.
Kartläggning
Kartläggningsrutinen fungerar som stöd för rektors beslut om klassplacering.
Ibland har besked kommit sent på vilka elever som har fått stöd.
Kompetensutveckling
Det finns behov av central fortbildning och stöd för klasslärare då nyanlända elever kommer
direkt till klassen.
Det behöver på en central nivå organiseras handledning för pedagoger i Borås stad.

Till Politiken
Resursfördelning, förstärkning och lokaler
Det behövs resurser till de skolor som tar emot nyanlända elever och de lärare som arbetar i
dessa skolor ska premieras. För att lärarna ska lyckas individanpassa för de nyanlända eleverna
behöver lärartätheten ökas på aktuella skolor.
Skolorna i Borås Stad bör, enligt flera rektorer, ges ökade ekonomiska förutsättningar att tillsätta
fler resurser i undervisningen, i elevhälsoteam eller för att skapa bättre beredskap på skolorna för
nyanlända elever, men även för att kunna möta elevernas individuella behov, för att nå en
förbättrad måluppfyllelse. Om skolorna ska organisera och ta emot förberedelseklasser behövs
ytterligare lokalytor för detta, samt budget för att organisera en bra mottagningsverksamhet på de
skolor som har det elevunderlaget. Utöver detta behöver kommunen förstärka IFO-asyl för de
nyanlända som kommer med posttraumatiska besvär och eventuellt förstärka elevhälsan för detta
ändamål på skolorna.
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Vidare behövs tillräckliga resurser för att kunna möta SVA- och studiehandledningsbehovet i
tillräcklig omfattning på de skolor som behöver detta. Kommunen behöver dessutom ta fram en
handlingsplan för att kunna rekrytera nya lärare eller vidareutbilda redan anställda lärare under
arbetstid.
Studiehandledning
Skolorna önskar större tillgång till studiehandledare och studiehandledning på alla språk som
behövs samt i fler ämnen och därmed mer tid. I dagsläget kommer inte alltid studiehandledaren
kommer på de lektioner som önskats, på grund av att de är på andra skolor och den skola som
först får in sina tider, får de tider som önskas lättare.
En enkel ansökningsprocess för studiehandledning önskas.
Möjligheterna till samarbete mellan studiehandledare och klasslärare måste utvecklas.

Minskad segregering
I rektorernas kommentarer framkommer att politikerna måste ta ansvar för alla elever på
skolorna och fördela nyanlända elever på fler skolor. Det finns ett behov av att minska
segregeringen så att alla skolor utvecklas till att bli mer mångkulturella.

Sammanfattande analys
Det framgår tydligt i rapporten att det är mycket stora skillnader mellan antalet nyanlända elever
som de olika skolorna tagit emot. En del skolor har tagit emot runt 80 elever, vilket motsvarar 3-4
normalstora klasser, medan andra skolor inte fått några nyanlända alls. Att ta emot ett stort antal
elever som ännu inte kan svenska innebär en ökad belastning på den mottagande skolan. Det
kräver dessutom fungerande och välförankrade rutiner, samt hög kompetens inom bland annat
SVA och språkutvecklande arbetssätt. Av dessa anledningar är det viktigt med en kontinuitet i
personalgruppen och att vi lyckas behålla kompetensen i kommunen.
Det finns önskemål om en gemensam tydlig arbetsgång i kommunen över arbetet från
inskrivningen på CFL till heltid i ordinarie klass, inklusive tydliga anvisningar om
ansvarsfördelning.
Mer studiehandledningstid för eleverna önskas, samt studiehandledning i alla språk där behov
finns.
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Bilaga:
Kvalitetsrapport
Nyanlända/modersmål, 2016
Gymnasieskola och
Vuxenutbildning

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
2016-11-30

Inledning
Skollagen föreskriver att varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och
kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen. Detta systematiska kvalitetsarbete ska
dokumenteras.
Den skolformsövergripande Utvecklingsenheten har tagit fram en modell för redovisning av
kvalitetsarbetet för Borås Stad, där kvalitetsrapporter som belyser olika områden tas fram under en
tvåårscykel där en del rapporter skrivs årligen och andra vartannat år.
Utbildningsförvaltningen tar fram kvalitetsrapporter för sina verksamheter enligt den gemensamma
modellen. Förvaltningens rapport ingår i den skolformsövergripande rapporten.
Denna kvalitetsrapport bygger dels på självskattningar som genomförts vid skolenheterna, dels på
bedömningar från förvaltningens administration. Utgångspunkt för självskattningen är Skolverkets
allmänna råd för undervisning av nyanlända elever.1
Gymnasiesärskolan har inte deltagit i självskattningen då det inom ramen för verksamheten i
dagsläget inte finns någon elev som är nyanländ.
Självskattningen omfattar två delar:
Del 1 berör Språkintroduktion och till vissa delar SFI.
Del 2 berör samtliga verksamheter (jfr. görs med Borås Stad i sin helhet).

1

Skolverkets allmänna råd ”Utbildning för nyanlända elever”.

2

Nyanlända elever – gymnasie och vuxenutbildningen
Språkintroduktion och SFI
Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet
eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det
kalanderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års
skolgång här i landet.2
Gymnasieutbildningen är frivillig, men nästan alla ungdomar genomgår en sådan utbildning.
Ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige, men som anses bosatta i landet har som huvudregel
rätt till gymnasieutbildning på samma sätt som barn har rätt till utbildning i de obligatoriska
skolformerna. Asylsökande ungdomar, ungdomar som beviljats vissa tidsbegränsade
uppehållstillstånd och ungdomar som vistas i landet utan tillstånd har bara rätt till
gymnasieutbildning om de påbörjar utbildningen före 18 års ålder.3
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning som
syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i
svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Rätt att
delta i utbildning i svenska för invandrare (SFI) har den som saknar sådana grundläggande
kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Rättigheten gäller för den som är
bosatt i landet, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år. Ingen övre
åldersgräns definieras i skollagen.4
Som ett underlag till kvalitetsrapporten har skolenheterna genomfört en självskattning av kvaliteten i
arbetet med nyanlända elever. Självskattningen omfattar mottagning, kartläggning och
skolintroduktion av nyanlända elever, arbetet med svenska som andraspråk, språkutvecklande
arbetssätt och studiehandledning på modersmålet.
Mottagning av nyanlända elever
Antalet nyanlända elever totalt inom Utbildningsförvaltningens verksamheter är ca. 1400 varav ca.
400 i gymnasieskolan och resterande inom SFI.
Alla nyanlända elever (grund- och gymnasieskola) i Borås Stad anmäls till Centrum för flerspråkigt
lärande (CFL) där en första kartläggning av elevens kunskaper görs. För en första mottagning av
nyanlända elever i gymnasieåldern ansvarar Tullengymnasiet. Därefter fortsätter eleven sin skolgång
inom ramen för Språkintroduktion på någon av de övriga gymnasieskolorna. Vilken gymnasieskola
eleven placeras på avgörs dels utifrån tidigare skolbakgrund, men också utifrån den inriktning som
eleven önskat. Inom ramen för språkintroduktion får eleven möjlighet att läsa de ämnen som behövs
för att nå gymnasiebehörighet till ett nationellt program, men också pröva på någon av de program
som finns på respektive gymnasieskola.
Kartläggning av nyanlända
CFL, kartlägger alla nyanlända elever, oavsett ålder. Vid kartläggningen används ”Skolverkets material
för kartläggning av nyanlända elevers kunskaper”. Vidare kartläggs mer detaljerat elevens kunskaper i
2

3 kap. 12 a § Skollagen.
Skolverkets allmänna råd ”Utbildning för nyanlända elever”.
4
http://www.skolverket.se/skolformer/vuxenutbildning/utbildning-i-svenska-for-invandrare
3
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svenska, matematik och engelska av Tullengymnasiet. Med utgångspunkt i elevens tidigare
skolbakgrund görs kartläggning även i ytterligare ämnen. Elevens kunskapsutveckling utvärderas och
följs upp kontinuerligt.
Då eleven fortsätter vidare från Tullengymnasiet till någon av de övriga gymnasieskolorna görs en
överlämning av de kartläggningar som gjorts samt att mottagande skolenhet gör en individuell
planering för elevens skolgång. Då behov föreligger gör mottagande skolenhet ytterligare
kartläggningar.
Vuxenutbildningen gör inom ramen för SFI en individuell kartläggning av varje elev samt upprättar
vid detta tillfälle en individuell studieplan för elevens fortsatta utbildning.
Skolintroduktion
En första skolintroduktion för de nyanlända eleverna i gymnasieskolan sker på Tullengymnasiet
enligt välutvecklade rutiner. Skolenheten utvärderar och utvecklar regelbundet förutsättningarna för
att eleven ska få svenska som andraspråksundervisning, modersmålsundervisning och
studiehandledning.
Tullengymnasiet uppger i sin självskattning av verksamheten att informationen till eleven om skolans
värdegrund, mål och arbetssätt fungerar i hög grad. Information till elevens vårdnadshavare lämnas
bland annat vid föräldramöten och med hemskickad, skriftlig information. Föräldradeltagandet är
relativt lågt vid föräldramöten, dock är det vanligt att omyndig elevs vårdnadshavare deltar vid
utvecklingssamtal. En relativt stor andel av skolenhetens elever är myndiga.
Då eleven fortsätter vidare från Tullen till någon av de övriga gymnasieskolorna sker ytterligare en
skolintroduktion. Skolenheterna uppger i självskattningar att detta fungerar i varierande grad.
Orsaken till detta är att det under innevarande läsår är första gången som skolorna tar emot
språkintroduktionselever/nyanlända och att man därför hela tiden arbetar med frågan. Information
till elevens vårdnadshavare lämnas bland annat vid föräldramöten och med hemskickad, skriftlig
information.
Inom ramen för SFI ligger uppdraget att introducera nya elever på respektive lärare. Det finns
utarbetade rutiner för hur introduktionen ska gå till t.ex. delas ett introduktionshäfte ut till alla nya
elever samt att kursplaner och studietekniker gås igenom kontinuerligt. Nya elever introduceras
också i hur likabehandlingsarbetet fungerar samt att man kontinuerligt arbetar med frågor som rör
grundläggande värderingar.
Svenska som andraspråksundervisning/SVA - språkutvecklande arbetssätt
Enligt gymnasieförordningen får en elev som har ett annat språk än svenska som modersmål läsa
svenska som andraspråk (SVA) som gymnasiegemensamt eller gymnasiesärskolegemensamt ämne i
stället för svenska. Eleven får då läsa svenska som individuellt val. 5
Skolverket anger att ämnet SVA ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla
sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara
vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi
uttrycker vår personlighet och interagerar med andra människor i olika situationer. Ämnet bidrar till
att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och tillit till sin egen språkförmåga, samtidigt som de får
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Gymnasieförordningen 4 kap 11 §
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en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka sig.6
Undervisning
Som en del i självskattningen ingår att skatta arbetet med SVA. Skattningen bygger på
skolledningens bedömning av om SVA-undervisning ges till alla elever som behöver det. Samtliga
skolenheter utom en uppger att SVA-undervisning ges till alla elever som behöver det. Den enhet
som svarat att så inte sker uppger att orsaken till detta är att man inte lyckats rekrytera lärare med
SVA-kompetens. Skattningen bygger dessutom på skolledningens bedömning om man, för
närvarande, kan tillgodose behovet av legitimerade SVA-lärare. Samtliga gymnasieskolenheter utom
två uppger att man kan tillgodose behovet av legitimerade SVA-lärare. Vuxenutbildningens samtliga
enheter uppger att man inte kan tillgodose behovet för tillfället, men att man under innevarande
verksamhetsår genomför en kompetensutvecklande insats för att utbilda obehöriga lärare inom SVA.
Skolenheterna har också skattat om och på vilket sätt man arbetar språkutvecklande. En majoritet av
gymnasieskolans enheter bedömer att ett språkutvecklande arbetssätt i liten grad genomsyrar
verksamheten. Tullengymnasiet och Vuxenutbildningen skattar sig något högre. De enheter som
skattar sig lågt uppger i kommentarer att lärare arbetar i allmänhet med att öka elevers ordförråd,
ordförståelse, begreppsbildning samt läs- och skrivförmåga men att lärares kunskaper om att arbeta
språkutvecklande måste öka för att det ska genomsyra hela undervisningen. Vid flera skolenheter har
man startat kompetensutvecklande insatser för att öka lärarnas kompetens inom området.
Vid en jämförelse med en liknande rapport som skrev 2014, omfattande elever med annat
modersmål, kan man se att det skett en förflyttning till en högre nivå för Tullengymnasiet och
Vuxenutbildningen. Detta är verksamheter som under en längre tid haft ansvar för undervisningen
av nyanlända. Vid rapporteringen 2014 uppgav dessa enheter att man startat ett arbete kring
språkutvecklande arbetssätt, idag kan vi se att dessa enheter skattar sig betydligt högre än 2014.
Övriga enheter inom gymnasieskolan är i det skede som Tullengymnasiet var 2014 och uppger att
man är i uppstartsfasen av arbetet idag, förhoppningen är att dessa enheter gör en liknande
förflyttning som Tullengymnasiet gjort.
Studiehandledning på modersmålet
Som avslutande del i självskattningen gör gymnasieskolans enheter en bedömning av arbetet med
studiehandledning på modersmålet.
Enligt gymnasieförordningen ska en elev få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven
behöver det. Om det finns särskilda skäl, får en elev som har rätt till modersmålsundervisning och
som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet ges
studiehandledning på det språket i stället för modersmålet. Studiehandledning på modersmål är
således en av de insatser man kan sätta in för en elev som behöver stöd att nå de kunskapskrav som
minst ska uppnås.7
I Borås Stad är det genom Centrum för flerspråkigt lärande, CFL, som studiehandledningen
organiseras. Det är elevens skola som ansöker om studiehandledning hos CFL. Till ansökan ska
åtgärdsprogram och en pedagogisk planering för studiehandledningen bifogas. Planeringen för
studiehandledning ska innehålla utvärderingsbara mål och ska sträcka sig över hela den ansökta
perioden. I vanliga fall beviljas en period på 5 veckor i början. Efter den beviljade perioden görs en
utvärdering av insatsen. I samband med utvärdering kan man ansöka om förlängd
studiehandledning. Studiehandledning kan beviljas även för kortare eller längre perioder.
6
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Samtliga skolenheter uppger att man har en plan för tidig upptäckt av elevers behov av
studiehandledning på modersmålet och att man upprättar åtgärdsprogram då stödet är att betrakta
som särskilt stöd. Tullengymnasiet uppger att man upplevt organisatoriska problem med att skapa
tid för undervisande lärare och studiehandledare att planera tillsammans vilket påverkat kvaliteten på
stödet. Övriga skolenheter inom gymnasieskolan uppger att antalet elever som varit aktuella för
studiehandledning på modersmålet över tid har varit få. Dessutom har de elever som berörts, ofta
haft ett svagt modersmål vilket lett till att det inte givit avsedd effekt då de fått studiehandledning på
sitt modersmål. Flera skolenheter har anställt språkstödjare som kan vara en del av undervisningen
permanent och detta uppges ha varit mer framgångsrikt än att erbjuda eleverna sporadiska timmar
studiehandledning. Fr.o.m. innevarande läsår finns Språkintroduktion på samtliga gymnasieskolor
och ett arbete pågår med att utveckla verksamheten för att bättre matcha elevernas behov,
studiehandledning på modersmålet ingår som en del i detta arbete.
Vid en jämförelse med en liknande rapport som skrev 2014, omfattande elever med annat
modersmål, kan man se att skolenheterna skattar sig på i stort sett samma nivå som då.
Kommentar och fortsatt utveckling
Som ett underlag till kvalitetsrapporten har skolenheterna genomfört en självskattning av kvaliteten i
arbetet med nyanlända elever. Självskattningen omfattar mottagning, kartläggning och
skolintroduktion av nyanlända elever, arbetet med svenska som andraspråk, språkutvecklande
arbetssätt och studiehandledning på modersmålet. Tidigare år har en liknande rapport med
tillhörande självskattning genomförts, då med en annan inriktning (elever med annat modersmål).
Detta innebär att resultatet från årets rapport i vissa delar inte är jämförbar med tidigare års
rapporter.
I rapportens inledande delar behandlas mottagande, kartläggning och introduktion av nyanlända
elever inom ramen för Språkintroduktion och SFI. Detta är områden som bedöms fungera väl.
Skolenheterna uppger att man har rutiner för hur mottagande, kartläggning och introduktion går till
samt att det är tydligt vem som har ansvar för vad. Fr.o.m. innevarande läsår erbjuder samtliga
gymnasieskolor Språkintroduktion. På de enheter där utbildningen inte genomförts tidigare uppger
man att det fungerar relativt väl men att det finns områden som behöver utvecklas och förbättras.
Ett område som nämns som ett utvecklingsområde är överlämning av nyanlända elever.
Skolenheterna uppger att det ibland finns brister i vilken information som lämnas till mottagande
skola, det gäller då information som avlämnande skola besitter. Bristen på information kan påverka
dels hur skolorna väljer att organisera sig men framförallt hur den enskilde eleven blir mottagen på
skolenheten.
Vidare har skolenheterna självskattat sig inom områdena svenska som andraspråk (SVA) och
språkutvecklande arbetssätt. Dessa är områden som också lyftes i rapporten 2014 (elever med annat
modersmål). Man kan utläsa att de skolenheter som ansvarat för SFI respektive Språkintroduktion
under en längre tid, av naturliga skäl, har kommit längre i arbetet med att utveckla undervisningen i
SVA och tillse att ett språkutvecklande arbetssätt genomsyrar all undervisning. På dessa enheter har
det skett en tydlig förflyttning vad gäller skattning av kvaliteten. Man uppger dock att bristen på
legitimerade lärare i SVA är ett stort problem. De enheter som nyligen fått språkintroduktionselever
är i en uppstartsfas och har områden som vidare behöver utvecklas. Dessa utvecklingsområden är
identifierade och arbete pågår på både skolenhets- och förvaltningsnivå för att bättre möta
verksamhetens behov.
Exempel på några områden som har identifierats är bristen på legitimerade lärare i SVA samt behov
av att ge lärare kompetensutveckling för att de på ett bättre sätt ska kunna möta de nyanlända
eleverna i undervisningen. Utbildningsförvaltningen har därför i samarbete med Högskolan i Borås
startat en utbildning i SVA, en utbildning riktad till lärare som inte är behöriga i ämnet. Dessutom
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har man erbjudit lärare som undervisar nyanlända elever kompetenshöjande utbildning kring hur
man möter elever med migrationsbakgrund.
Slutligen behandlas i rapporten området studiehandledning på modersmålet. Skolenheterna uppger i
sina självskattningar att få elever har studiehandledning på modersmålet. Orsakerna till detta är dels
att elever som bedöms ha behov av detta tidigare har varit relativt få. Nu ser man dock ett större
behov av detta då gymnasieskolan under föregående läsår tog emot ett stort antal nyanlända elever
på samtliga skolenheter. Skolenheterna behöver därför göra en långsiktig planering för hur man i
framtiden ska organisera för att eleverna får det stöd de behöver inom ramen för studiehandledning
och/eller språkstödjande verksamhet.
Tullengymnasiet, som tidigare varit en av två enheter som haft Språkintroduktion, uppger att de haft
flera elever som har haft behov av stöd på modersmålet men att det varit svårt att organisera för
detta. Dels har det berott på att man köper tjänsten från CFL, studiehandledaren finns därmed sällan
på plats för planering med undervisande lärare samt att det funnits för lite tid att ansöka om. Man
har istället löst elevens behov av stöd med hjälp av språkstödjare som kunnat vara på plats under
större delen av elevens skoldag och därmed kunnat ge eleven mer stöd på modersmålet, vilket har
visat sig vara framgångsrikt.
Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet med att ta emot och undervisa nyanlända elever på
organisationsnivå fungerar relativt väl. Det finns dock områden som behöver utvecklas och noga
följas upp. Det gäller framförallt uppföljning av nyanlända elevers kunskapsutveckling samt
genomströmningshastigheten från Språkintroduktion och SFI vidare till andra studier eller arbete.
Dessutom behöver, i takt med att antalet nyanlända elever ökar på samtliga gymnasieskolor och SFI,
organisationen ses över gällande tillgång på lärare i SVA, på vilket sätt man kan erbjuda elever olika
typer av stöd på modersmålet i undervisningen (studiehandledning på modersmålet, språkstödjare),
hur man kan tillse att all undervisning genomsyras av ett språkutvecklande arbetssätt samt på vilket
sätt man kan stödja lärarna med kompetenshöjande insatser.
Några utvecklingsbehov har identifierats av och på skolenheterna inom området nyanlända elever.
-

Rutinerna för studiehandledning bör ses över för att snabbare kunna tillgodose elevens
behov av studiehandledning på modersmålet.
Huvudmannen bör organisera för fler tillfällen då lärare erbjuds att kompetensutveckla sig
inom SVA.
Samordnade utbildningsinsatser inom: grundläggande litteracitetsutveckling
(alfabetisering/latinisering) och språkutvecklande arbetssätt.
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Svar på remiss: Uppföljning av Program för ett
integrerat samhälle
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med sina respektive ansvarsområden.
Fokus under 2016 har varit fyra av programmets sju programområden: arbete, utbildning, boende samt kultur.

Kommunstyrelsens svar
Arbete

Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning,
genom anställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra myndigheter och näringslivet
för att alla nyanlända ska få praktisera på arbetsplatser så snart det är möjligt.
Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund. Kunskap hos
personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet
och interkulturell kunskap ska vara en merit vid rekrytering.
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet är utvecklande
och kan vara lönsamt för företaget.
Gäller alla nämnder och kommunala bolag
Fråga 1
- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anordna praktikplatser
Under året läggs t ex arbetsuppgifter undan för att kunna plockas fram som lämpliga
praktikantuppgifter, så att det känns lätt och även till nytta för avdelnignarna att ta
emot praktikanter
Fråga 2
- Hur många praktikanter har ni tagit in i era verksamheter?
Fördela dem mellan dessa tre grupper.
Språkpraktik
Prova på praktik
Praktik till arbete

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Utöver sommararbetande ungdomar och studenter har inga övriga praktikanter funnits på Stadskansliet under 2016.
Gäller alla nämnder och kommunala bolag
Fråga 1
- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med annan etnisk bakgrund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands?
Inga särskilda åtgärder. Vid rekrytering görs bedömning av vem som är bäst lämplig
oavsett etnisk bakgrund men ambitionen finns att vid lika kompetens välja personer
med annan etnisk bakgrund.
Boende

Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi ska verka för
att ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett blandat boende.
Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det kan ske med
lokaler för exempelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter. Borås Stad ska stötta nätverk
som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.
Gäller Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunala bostadsbolag.
Fråga 1
- På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att motverka diskriminering och segregation på
bostadsmarknaden?
Vi arbetar ex med kommunens markinnehav på aktivt sätt, genom att vi kan markanvisar (typ option inför köp) mark dels inom olika delar av kommunen, olika stadsdelar
och åt olika byggherrar som har olika profil. Detta ger en mångfald. Vi kan aktivt
möjliggöra för byggnation, nya bostäder och en utveckling i olika områden för att på
så sätt motverka segregation på bostadmarknaden. Kommunen som markägare kan
initiera planläggning för bostäder på kommunal mark. Tydligt och riktat sätt som kan
minska segregationen. Integration kan nås när nya bostäder byggs i utsatta områden.
Vi bejakar o prioriterar ständigt planarbeten när detta nu är aktuellt på bl a Hässleholmen och Hulta.
Fråga 2
- På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att få ett varierat utbud av bostäder?
Jobbar med (markanvisningar, positiva planbesked, bygglov etc) till olika byggherrar
med olika profil och inriktning. Dock ska sägas att kommunen egentligen inte har
några instrument för att styra/påverka upplåtelseformen på bostäder. Detta styrs av
marknaden. Genom våra kommunala bostadsbolag kan vi dock ge ägardirektiv för
viss åtgärd. Det är klok planering när villatunga stadsdelar o tätorter kompletteras
med lägenheter. Det ger möjlighet till kvarboende för den som söker en mindre, mer
lättskött, o tillgängligare bostad. Detta kan säkerställas i nya detaljplaner.
Fråga 3
- På vilket sätt har ni arbetat för eller har för avsikt att arbeta med planer för bostäder riktade till större familjer ur målgruppen.
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Tillgången och närheten till ex förskolor, skolor i ett område kan påverka marknadens
och byggherrars intresse av att bygga bostäder för familjer. I dialog med verksamhetsutövaren, berörda förvaltningar (t ex Lokalförsörjningsförvaltningen och Tekniska
förvaltningen) så har vi därför kontinuerliga träffar för att stämma av behov, söka
lämpliga lokaliseringar av dessa kommunala verksamheter. Kommunens markägande
är en viktig parameter för att möjliggöra för sk. skoltomter bla. Aktivt markägande
(köpa, sälja, utveckla) kan på så sätt möjliggöra för såväl minskad segregation, ökat
bostadsbyggande, varierat utbud, riktat innehåll. Utöver detta kan särskilda uppdrag
ges till bostadsbolagen.

Kultur
Kultur är en väsentlig faktor i att forma ett integrerat samhälle. Det kulturella perspektivet ska
vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter.
Gäller Fritid och Folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden,
Kommunstyrelsen samt Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster.
Fråga 1
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att få in det kulturella perspektivet i
era verksamheter?
Genom att upplåta (arrendera ut eller tillfälligt upplåta) kommunal mark för olika
kulturella evenemang, festivaler, musik, utställningar, barnevent etc. Detta görs många
gånger per år och skapar möten mellan människor. Bidrar också till utveckling av
stadskärnan och tätorts-, och stadsdelscentrum. I dessa ”vardagsrum” ges nya förutsättningar för stadskulturen.
Flera av avdelningarna på Stadskansliet har tagit del av utställningen ”Vi är romer”
och haft dialog kring denna.
Fråga 2
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att barnen tillförsäkras lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter?
Aktivt markägande (köpa, sälja och utveckla) kan på så sätt möjliggöra utveckling av
områden för kultur och fritidsverksamhet.
I barn- och ungdomspolitiska programmet framgår att genius-, tillgänglighets- och
mångfaldsperspektivet gäller allt ungdomspolitiskt arbete. Alla beslut och allt arbete i
Borås Stads som rär barn och ungdomar ska följa FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen). Kommunstyrelsen utbildar och stödjer övriga nämnder i
dessa frågor.
Fråga 3
- På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt arbeta för att ta tillvara på den kultur de
nyanlända har med sig?
T ex vid medborgardialoger särskilt via invandrarföreningarna bjuda in målgrupper
med annan etnisk bakgrund.
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Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, som fastställdes i kommunfullmäktige
2015-01-15 och gäller fram till 2018. Programmet för ett integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser.
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive
ansvarsområden. Fokus under 2016 är på fyra av programmets sju programområden: arbete, utbildning, boende samt kultur. Därför skickar vi ut ett antal frågor till samtliga nämnder och styrelser om nämndernas och Kommunala bolags integrationsinsatser under 2016.
Svaren ska vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2017- 01-31.
Stadsdelsnämnderna skickar sina svar senast 2016-12-30.
Målgruppen för Program för ett integrerat samhälle
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda i Sverige
vars båda föräldrar är födda utomlands. Denna målgrupp motsvarar ca 28 procent av kommunens invånare. (30313 personer 2015-12-31)
Målområden och organisationsförändring
Frågor, områden, verksamheter aktiviteter som identifierats som utvecklingsområden vid uppföljning 2015 kommer att följas upp även vid uppföljning av 2016 års verksamhet.
Vid avstämning den 3 juni diskuterades det om organisationsförändringen skulle påverka arbetet
med uppföljningen av ”program för ett integrerat samhälle”. Med det avsågs stadsdelsnämndernas förutsättningar att redogöra för sina verksamheter i och med att dessa avvecklas. Vid avstämningen beslöts att utkast till PM skulle delges ledamöterna i ”Nätverk Integration”. Vid nätverkets
sammanträde 2016-09-09 diskuterades utkast till PM och representanter för stadsdelsförvaltningarna uttryckte en tydlig önskan om att redovisa sina verksamheter inom integrationsområdet. Det
föreslogs att ge stadsdelsnämnderna en möjlighet att svara på PM-et senast 2016-12-30
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden samt Vård och
äldrenämnden är inte föremål för uppföljning av verksamhetsår 2016 då deras operativa verksamhet påbörjas 2017-01-01.
Med ovanstående kommentarer beslutades att följa upp 4 målområden. Arbete, Boende, Kultur
och Utbildning och att den nuvarande organisationen svarar på PM-et fullt ut.
Arbetsmarknadsprognos och utbildningsnivå.
Arbetsförmedlingen har i sin prognos för 2017 redovisat var behoven finns i arbetskraft. Inför
2017 tilltar bristen på arbetskraft ytterligare vilket håller tillbaka jobbtillväxten. Bristen på arbetskraft är mycket tydlig inom den offentliga tjänstesektorn. Arbetslösa med kort utbildning väntas
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öka framöver. För att gruppen ska få ett stadigt fotfäste på arbetsmarknaden och undvika en
högre strukturarbetslöshet behövs utökade utbildningsinsatser inte minst inom Grundvux. Andelen nytillkomna med högre utbildningsnivå växer och kan med rätt insatser snabbare komma in
på arbetsmarknaden. Urval av yrkesgrupper som är viktiga för kommunen. Tekniker, ingenjörer,
lärare, socionomer, omvårdnadspersonal m.m.1 En möjlighet i detta arbete är att samverka med
Arbetslivsförvaltningens enhet Jobb Borås och Vuxenutbildningen i Borås Stad som också har
möjlighet att genomföra prövning och validering av kunskapsnivåer.2
Viktigt för denna grupp är också praktik. Vid praktik används tre olika typer av praktik.

1. Språkpraktik
Språkpraktik syftar till att ge personer träning i vardagsvenska och där med åstadkomma en bättre språkutveckling än eljest.

2. Prova på praktik/Vägledningspraktik
Denna praktikform syftar till att underlätta yrkesval eller utbildningsväg för personer som är arbetssökande utan
erfarenheter av aktuellt arbetsområde.

3. Praktik till arbete
Syftet med "praktik till arbete" är att deltagare skall få tillfälle att visa sina kunskaper och kvaliteter hos tänkbara arbetsgivare och därigenom öka chansen till anställning.
Länk till Jobb Borås och Feriearbeten
http://www.boras.se/download/18.7e585e8d14ec3328626e9fc6/1438839836226/Folder_JobbB
or%C3%A5s_febr2015+%282%29.pdf
Länk till Vuxenutbildningen
http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenutb
ildning/vuxenutbildning.4.46672496138d5310e5f80009448.html
Av statistik framtagen av Brec framgår att Borås Stad har tagit emot totalt 428 vuxna ( från 21 år)
flyktingar under 2015. Av dessa har 124 personer (29%) 10-12 års utbildning, och 141 personer
(33%) har utbildning längre än 12 år. Det innebär att 265 personer (62%) har en högre utbildningsnivå.3
Bostadsbristen
Boverket har arbetat med att ta fram en byggbehovsprognos för riket fram till 2025. Prognosresultatet innebär att det behöver byggas 558000 bostäder mellan 2012- 2025. När nu prognosperioden har gått några år kan det konstateras att byggproduktionen har understigit byggbehoven.
Samtidigt har befolkningen ökat mer än SCB prognosticerade 2012. Det har förändrat prognosen
för återstoden av perioden fram till 2025. Fram till 2020 är behovet enligt den nya prognosen
426000 bostäder eller 71000 bostäder per år. Utöver det behövs utbyggnad av annan infrastruktur
för att bostäderna ska fylla sin funktion.4
Borås Stad har under en längre tid haft en stark befolkningstillväxt. Mellan 2011-12-31 och 201512-31 har stadens befolkning ökat med 5194 personer. Målgruppen utrikesfödda och födda i
1

www.arbetsförmedlingen.se;

2

http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenutbildning/vuxenutbil
dning/provning.4.82f0a312665003f0d800056270.html
3 www.boras.se/.../borasregionensetableringscenter
4 http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/
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Sverige med båda föräldrarna födda utomlands ökade med 4213 under samma period.
Nybyggnation
I Handlingsplan för Bostadsbyggande framgår att sammantaget omkring 642 bostäder prognosticeras färdigställas genom nyproduktion 2016 och 1370 bostäder 2017. Hur många av dessa som
kommer att färdigställas med möjlighet till inflyttning under respektive år är osäkert enligt Stadskansliet. Klart är att ett flertal av de bostäder som finns i prognosen inte kommer att ha färdigställts eller påbörjats i enlighet med planen5.
Färdigställda bostäder enligt ovan omfattar samtliga bostäder; villor, bostadsrätter, hyresrätter och
övriga boendeformer. Merparten av dessa är inte anpassade för målgruppen nyanlända, eftersom
kostnaderna är för höga.6
Krav ställs av Bostäder i Borås AB på att för lägenheter med nyproduktionsstandard och där
kvadratmeterhyran överstiger 1 200 kr/år skall kunden vara självförsörjande genom lön, pension,
sjukersättning, A-kassa eller studielån/bidrag.7

5

Borås Stads handlingsplan för bostadsbyggande
Borås Stadsrevision: Granskningsrapport ”Borås Stads flyktingmottagande”
7 http://www.bostader.boras.se/index.php?page=nyproduktion-projekt
6
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Arbete
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning, genom anställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få
praktisera på arbetsplatser så snart det är möjligt.
Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund. Kunskap hos personalen om
andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap
ska vara en merit vid rekrytering.
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet är utvecklande och kan vara
lönsamt för företaget.
Gäller alla nämnder och kommunala bolag
Fråga 1
- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anordna praktikplatser
Fråga 2
- Hur många praktikanter har ni tagit in i era verksamheter?
Fördela dem mellan dessa tre grupper.
Språkpraktik
Prova på praktik
Praktik till arbete
Gäller alla nämnder och kommunala bolag
Fråga 1
- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med annan etnisk bakgrund,
d.v.s. boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar
är födda utomlands?
Gäller Arbetslivsnämnden
Fråga 1
- Hur många arbetsmarknadsanställningar finns i Borås Stad för personer med annan etnisk
bakgrund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i Sverige, vars båda
föräldrar är födda utomlands?
Fråga 2
- Hur många arbetsmarknadsanställningar har gjorts i Borås Stad under 2016 för personer
med annan etnisk bakgrund, d.v.s boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i
Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands?
Gäller Arbetslivsnämnden, Kommunstyrelsen och kommunala bolag.
Fråga 1
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att stödja kunskapsspridning i näringslivet om mångfald i arbetslivet?
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Boende
Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi ska verka för att ett varierat
utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett blandat boende.
Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det kan ske med lokaler för exempelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter. Borås Stad ska stötta nätverk som erbjuder aktiviteter för
boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.
Gäller Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunala bostadsbolag.
Fråga 1
- På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att motverka diskriminering och segregation
på bostadsmarknaden?
Fråga 2
- På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att få ett varierat utbud av bostäder?
Fråga 3
- På vilket sätt har ni arbetat för eller har för avsikt att arbeta med planer för bostäder riktade till större familjer ur målgruppen.
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Kultur
Kultur är en väsentlig faktor i att forma ett integrerat samhälle. Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig
del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter.
Gäller Fritid och Folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden, Kommunstyrelsen samt Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster.
Fråga 1
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att få in det kulturella perspektivet i
era verksamheter?
Fråga 2
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att barnen tillförsäkras lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter?
Fråga 3
- På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt arbeta för att ta tillvara på den kultur de nyanlända har med sig?
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Utbildning
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare (SFI). SFI ska erbjudas i
kombination med yrkesutbildning eller praktik för att stödja inträdet på arbetsmarknaden. För att säkerställa
utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås samverka inom Sjuhärad. SFI ska även ges tillsammans
med teoretisk utbildning
Gäller Utbildningsnämnden
Fråga 1
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att korta kötiderna till SFI?
Fråga 2
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att erbjuda SFI i kombination med
yrkesutbildning, praktik eller tillsammans med teoretisk utbildning?
Fråga 3
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att säkerställa utbudet av yrkes och
lärlingsutbildningar?

Svaren skall vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 31 januari 2017.
För stadsdelsnämnderna gäller att svaren ska vara inlämnade senast
30 december 2016.

7

Strategi
» Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Program för
ett integrerat samhälle
Integrerat samhälle 1

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande
– avgörande vägval för att nå
målen för Borås
program – verksamheter och metoder
i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar
strategi

» Normerande
– Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt
att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
policy

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Gäller för: Alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag
Datum: 15 januari 2015
För revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden
För uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Arbetslivsnämnden
Dokumentet gäller till och med: 2018
2 Integrerat samhälle

Program för ett
integrerat samhälle
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Detta program redovisar den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad ska agera.
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare
födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent av
kommunens invånare.
Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås
idag är en stad med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Vi välkomnar alla
inflyttade, oavsett ursprung eller religion, och vill säkerställa en god mottagning och
integration.
Det är viktigt med förståelse för olika kulturer om alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga. Detta skapas bäst genom möten mellan
människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i föreningslivet.
Integration betyder att människor respekteras oavsett bakgrund. Integration är en
långsiktig process som omfattar alla i samhället. Den bygger på ömsesidig förståelse
och respekt. Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt arbete.
Människor kan vara delaktiga i samhället de lever i, utan att ge avkall på sin identitet.
Ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors lika
värde tillåter alla att leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs.
Ett arbete är det viktigaste för att komma in i samhällslivet. Förberedelser för arbetslivet genom språkundervisning och samhällsinformation är därför prioriterade i
integrationsarbetet.
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Arbete

Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen
försörjning, genom anställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra
myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få praktisera på arbetsplatser
så snart det är möjligt.
Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund.
Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare
likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap ska vara en merit vid
rekrytering.
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet
är utvecklande och kan vara lönsamt för företaget.

Boende

Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi
ska verka för att ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett
blandat boende.
Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det
kan ske med lokaler för exempelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter.
Borås Stad ska stötta nätverk som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.

Utbildning
Barn och ungdomar
Borås Stad har ansvaret för att alla unga får lika möjligheter till en god uppväxt och
utbildning. Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i
övrigt få det stöd de behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska
användas även i skolans arbete med interkulturella frågor.
Varje kommunal skola ska verka för en särprägel som lockar elever från hela kommunen att välja den skolan. Därigenom får skolorna naturligt en kulturell mångfald.
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Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom
feriejobb. Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund, som ofta
saknar kontaktnät i samhället.
Vuxna
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik för att stödja
inträdet på arbetsmarknaden. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås samverka inom Sjuhärad. SFI ska även ges tillsammans med teoretisk utbildning.

Delaktighet

Borås Stad verkar för att stärka förmågan och möjligheten till demokratisk delaktighet samt socialt och kulturellt deltagande. Alla medborgare i Borås ska känna sig
behövda och ta del i samhällsutvecklingen.
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället i vid bemärkelse fungerar. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet
och jämställdhet är en förutsättning för att verksamheten ska inkludera alla ungdomar.
Föreningslivet fostrar i demokrati och dess spelregler, vilket ger möjligheter att vara
delaktig i samhällsutvecklingen. Föreningar är också mötesplatser där personer med
olika bakgrund knyter kontakter. Bland åtgärder för mera delaktighet för våra medborgare ingår naturligt de förutsättningar vi ger våra föreningar.
Kommunen ska verka för att alla invånare får möjlighet att forma sina liv som de
själva vill, inom ramen för svenska lagar och regler.
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Trygghet

I Borås Stad ska alla invånare känna sig trygga. Borås Stad ska verka för att nyanlända får förutsättningar att delta i samhället, skapa ett kontaktnät samt möjligheter
att delta i föreningslivet.
Borås Stad ansvarar för att personalen i förskola, skola och individ- och familjeomsorg har kunskap om olika kulturer. Kommunen ska sträva efter att äldre och personer med funktionsnedsättning får hjälp på sitt modersmål.

Folkhälsa

Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt
samordnade insatser för integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet.
Många flyktingar har trauman som behöver bearbetas. Borås Stad ska i samverkan
med andra utreda möjligheter till rehabilitering.

Kultur

Kultur är en väsentlig faktor i att forma ett integrerat samhälle. Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter.
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Arbetsmetoder

Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i de kommunala förvaltningarna
och bolagen.
Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet i integrationsarbetet. Där det är
möjligt ska Borås Stad samverka med andra kommuner och myndigheter. Om det
finns internationella nätverk som underlättar arbetet med integrationen kan Borås
Stad vara med i sådana.
De ideella organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet, särskilt studieförbunden.
Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet.

Uppföljning

Arbetslivsnämnden ansvarar för att senast 2018 ge Kommunfullmäktige en uppföljning av programmet, och ett förslag till reviderat program.
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Sammanfattning
Det genomförs väldigt många bra insatser inom Borås Stads äldreomsorg och det pågår många
utvecklingsarbeten för att göra det bättre för boråsarna. Borås Stad lägger också mycket resurser
på äldreomsorgen, mer än andra kommuner med motsvarande förutsättningar. Denna utredning
har sett över kostnadsfördelningen och lämnar förslag på områden att arbeta vidare med samt
visar på den potential dessa områden har att frigöra resurser till andra insatser och att för att möta
ett växande behov inom området.
Från utredningen vill vi också påpeka att det inte handlar om att få omsorgspersonalen att
”springa fortare”, utan snarare att det är detta synsätt som driver på kostnaderna. Det handlar om
att personalen ska få möjlighet att vara mer hos brukarna, färre besök, men längre.
Inledningsvis har arbetsgruppen lagt stor vikt vid att kvalitetssäkra data som används i rapporten.
Informationen i våra befintliga system skiljer sig åt, mellan exempelvis ekonomisystemet Agresso,
personalsystemet Heroma, och den nationella statistiken. Det skiljer sig även mellan de olika
stadsdelarnas sätt att fördela och redovisa resurser.
Vi har identifierat ett antal förbättringsområden:
•

HSL: Det behöver ske en översyn av Borås Stads hälso- och sjukvårdsorganisation.
Borås Stad ligger lågt när det gäller patienttid för den legitimerade personalen och har
mycket delegerade insatser. Kostnaderna för legitimerad personal och kostnadsandelen
för de delegerade HSL-insatserna som hemtjänstgrupperna utför, står för nära 1/3 av
kostnaden för hemtjänsten. Utöver patientiden är det viktigt att genomlysningen ser över
de beställningar som ges till hemtjänstgrupperna för att underlätta planeringen för dessa
grupper.
En minskning av den legitimerade personalens ej patientnära tid från 88 % till 80 %
innebär en potential att frigöra 34,5 miljoner (beräknat på en lönekostnad inklusive POpålägg på 40 000 kr per månad och person).

•

Brukartid: Den del av tiden som omvårdnadspersonalen är hos den enskilde brukaren
har minskat de senaste åren och var 2015 56 %. Brukartiden har fortsatt ner 2016 och är
hittills i år 53 %. Kringtiden behöver minskas för att nå en brukartid som närmar sig
RKA:s rekommendationer. RKA rekommenderar i ”Koll på hemtjänsten” att 75 -80 %
av den tillgängliga tiden är hos brukaren, men ett lämpligt första steg kan vara att under
2017 uppnå det mål som togs fram i Kringtidsprojektet, dvs 65%. De områden som
behöver fokuseras är:
o sambeställning av SoL och HSL insatser
o planering av insatserna och besöken för att minimera antalet korta besök
o att komma bort från frekvensstyrningen från beställarna vilket ger en större
möjlighet till en flexibel planering efter brukarnas skiftande behov
Med utgångspunkt från 2015 år siffror skulle en minskning av kringtiden från 44 % till 20
– 25 % ha en potential att frigöra 203 600 – 241 100 timmar motsvarande 50,1 – 59,4
miljoner beräknat på medianlönen för omvårdnadspersonal. Under 2017 finns då en
potential på 111 300 timmar eller 27,4 miljoner.

•

Minska variationer: Det finns stora variationer mellan olika hemtjänstgrupper och
mellan de olika stadsdelarna. Stadsdelarna har olika sätt att fördela resurser till
hemtjänstgrupperna. Det är stor variation vad gäller brukartid mellan de olika
stadsdelarna och mellan de olika hemtjänstgrupperna.
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•

Verksamhetsmått Vård- och omsorgsboende: När utförd tid per plats ställs i relation
till platspriset ”kr/tim nettoarbetad tid” ges ett nyckeltal som beskriver hur mycket varje
utförd timme kostar. För att räkna fram nyckeltalet krävs uppgifter från Agresso och
Heroma. Detta nyckeltal fångar upp två viktiga storheter i boendets verksamhet, dels
beskrivs hur många personaltimmar som arbetas på boendet vilket är en grundläggande
förutsättning för en väl fungerande verksamhet, och dels den kostnad varje timme har
genererat.

•

Verksamhetsmått Hemtjänst: Brukartid, Kostnad per hemtjänsttimma, Korta besök

•

Tidsbegrepp: Begreppen i koll på hemtjänsten avseende ”arbetad tid”, ”tillgänglig tid”,
”planerad tid” och ”utförd tid” föreslås ingå i brukatidsmallen på sikt men arbetsgruppen
föreslår att några hemtjänstgrupper provar det nya sättet att mäta. För att måttet på
arbetad tid ska bli korrekt behöver uppgifterna till brukartidsmallen tas fram efter aktuell
månads lönekörning och inte som nu den 5:e i månaden.
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Inledning

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 om en genomlysning av äldreomsorg och
funktionshinderverksamhet i ett vård- och omsorgsprojekt. Projektet fick senare namnet ”Ett
gott liv var dag”. Projektet fick i uppdrag att presentera en handlingsplan i juni 2015 med förslag
till åtgärder.
Kommunstyrelsen formulerade målsättningen med projektet på följande sätt:
Det övergripande målet med vård- och omsorgsprojektet är att ge medborgarna så bra
service som möjligt som är likvärdig var i kommunen man än bor. Målet är att varje
individ ska kunna leva ett tryggt liv och känna välbefinnande. Alla som behöver stöd
bemöts med respekt, har inflytande över insatser och möter kompetent personal. Det ska
vara kvalitet i varje möte med den enskilde.
Projektet resulterade i 47 förbättringsförslag som framgår i två planer (politisk handlingsplan
respektive verkställighetsplan). Ett av förslagsområdena i den politiska handlingsplanen var ”Gör
en översyn av äldreomsorgens kostnader samt förslag till fördelnings- och uppföljningssystem”.
Kommunstyrelsen har dessutom ett uppdrag ”Kostnaderna för kostnaderna på Borås Stads Vårdoch omsorgsboenden är markant högre än snittet i Västra Götaland. Kommunstyrelsen uppdras
utreda varför det är så samt föreslå åtgärder för att kostnaden ska ligga i paritet med snittet i
länet”.
En arbetsgrupp med tjänstemän från Stadskansliet, stadsdelsförvaltningarna samt Servicekontoret
har under ca 1 år arbetat med översynen. Stor vikt har lagts vid att kvalitetssäkra den data som är
underlag för rapporten. Fokus ni översynen har varit att beskriva kostnadsstrukturen inom Borås
Stad och jämförelser med andra kommuner. Arbetsgruppen lämnar inte här något förslag på
fördelningssystem då det i och med den nya organisationen är Vård- och äldrenämndens ansvar
att fördela den tilldelade ramen.
Det är viktigt att de insatta resurserna ger kvalitet till brukarna. Bilagt finns utfallet från de
brukarundersökningar som socialstyrelsen genomför.
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Vad kostar äldreomsorgen i Borås Stad?

I rapporten jämför vi oss när det gäller kostnaderna på en övergripande nivå både med
kommunerna i Västra Götaland och med liknande kommuner. I övrigt enbart med de liknande
kommunerna i den gruppering som Rådet för Kommunala Analyser (RKA) använder. Den
bygger på viktningen referenskostnad 30 %, huvudmannaskap hemsjukvård 60 % och befolkning
10 %. Referenskostnaden bygger i sin tur på nettokostnaden för äldreomsorgen i riket,
åldersstruktur (andel 65-79 år, 80-89 år och 90+ år i kommunen), civilstånd, ohälsa, andel födda
utanför Norden, restider i hemtjänsten samt merkostnader för institutionsboende i glesbygd.
Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur
och befolkningsutveckling.
För detaljerad bakgrundsstatistik se Bilaga Bakgrundsuppgifter
2.1 Kostnader
Borås Stads kostnader för äldreomsorgen var år 2015 enligt det räkenskapssammandrag som
skickas till SCB 1 352 293 tkr av totalt 6 461 219 tkr. Det vill säga 21 % av den totala kostnaden i
Borås Stad är äldreomsorg. För att kunna göra en jämförelse med andra kommuner fördelas
kostnaden på antalet invånare 65 år och äldre. Kostnaden blir då 64 703 kr/inv 65+. Jämfört med
liknande kommuner ligger Borås betydligt högre. De liknande kommunerna har en
genomsnittskostnad på 55 834 kr/inv 65+. Om Borås Stad hade haft samma kostnadsnivå hade
kostnaden varit 1 166 931 tkr, dvs. 185,4 miljoner kronor lägre.
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi lämnade 2016 en rapport om kommunal
effektivitet ”Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om kommunal effektivitet”. Även den
rapporten visar på att Borås ligger högt kostnadsmässigt, se Bilaga Mer än tur i struktur.
Av Borås Stads kostnader härleds ca hälften till särskilda boende, 32 590 kr/inv 65+. Resterande
till ordinärt boende varav 26 217 kr/inv 65+ är hemtjänst. 4 091 kr/inv 65+ är kostnad för
kortidsvård och resterande är dagverksamhet och övriga kostnader i ordinärt boende.
Kostnaderna är tagna från räkenskapssammandraget och där definieras hemtjänst: ”Hemtjänst avser
biståndsbeslutad personlig omvårdnad och service enligt SoL som ges i ordinärt boende. Personlig omvårdnad avser
insatser för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan innebära hjälp med att äta och dricka, klä
sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och insatser för att bryta isolering (t.ex. viss ledsagning) och skapa
trygghet och säkerhet (bl.a. genom kväll- och nattpatrull). Service avser praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp
med inköp, ärenden på post och bank, tillredning av måltider och andra insatser, t.ex. matdistribution,
trygghetslarm och snöröjning. I hemtjänsten ingår också avlösning av anhörigvårdare om sådan ges där.
Kostnaderna för hälso- och sjukvård (hemsjukvård) liksom den hälso- och sjukvård som utförs av kommunens
personal på delegation i den enskildes bostad räknas till hemtjänst.”
Inom hemtjänsten är lite under 60 % av kostnaderna eller drygt 15 400 kr/inv 65+ kopplade till
hemtjänstgrupperna i egenregi och de privata utförarna. Drygt 20 % eller drygt 5 000 kr/inv 65+
är kostnaden för legitimerad personal (sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter).
Drygt 10 % eller strax under 3 000 kr/inv 65+ är kostnader för larm- och nattorganisation samt
matdistribution. Resterande 10 % är kostnader för administration och andra gemensamma
kostnader. För en detaljerad bild, se Bilaga Andel HSL av totalt utförd tid
.
2.2 Borås Stad jämfört med Västra Götaland
När vi jämför kostnaderna för särskilda boenden i Borås Stad med de andra kommunerna i Västra
Götaland ser vi att Borås kostnader ligger i mitten. Plats 26 av 49 kommuner om vi räknar
från den kommunen som kostar minst per inv 65+.
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Borås: 32 590 kr

Figur 1 Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för särskilt boende
äldreomsorg, dividerat med antal invånare 65+ 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag och
befolkningsstatistik.

Samma jämförelse när det gäller hemtjänsten visar att Borås har den tredje högsta kostnaden för
hemtjänst bland kommunerna i Västra Götaland.

Borås: 26 217 kr

Figur 2 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för hemtjänst äldreomsorg,
dividerat med antal invånare 65+ 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB.

Den sista större posten i äldreomsorgens kostnader är korttidsvistelse (benämns korttidsvård i
den nationella statistiken). Här ligger Borås på plats 31 av de 49 kommunerna i Västra Götaland,
och i medel när det gäller kostnaden per invånare 65 år och äldre.

8

Borås: 4 091 kr

Figur 3 Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv 65+
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för korttidsvård äldreomsorg,
dividerat med antal invånare 65+ 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag och
befolkningsstatistik.

2.3 Borås Stad jämfört med liknande kommuner
Gör vi samma jämförelse med de enligt RKA liknande kommunerna ser vi samma mönster.
Borås kostnader för äldreomsorgen är högre och det är inom hemtjänsten där den stora
skillnaden är, se nedanstående diagram. För att samtidigt få en bild över kostnadsutvecklingen
bland kommunerna visar diagrammen kostnaderna från 2011 till 2015. Borås är stapeln längst till
vänster i respektive år och följs sedan av snittkostnaden och därefter respektive kommun. Vid
kostnadsjämförelsen över åren inkluderar vi övriga kostnader i ordinärt boende tillsammans med
hemtjänst i ordinärt boende eftersom Borås gjort en felredovisning av kostnaderna för
hemsjukvård 2013 och tidigare. Kostnaderna för hemsjukvården ska redovisas som hemtjänst
men redovisades som övriga insatser i ordinärt boende. Det rör sig om ca 7 000 kr/inv 65+.
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Figur 4 Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för äldreomsorg, dividerat
med antal invånare 65+ 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB.

Figur 5 Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för särskilt boende
äldreomsorg, dividerat med antal invånare 65+ 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag och
befolkningsstatistik.
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Figur 6 Kostnad hemtjänst äldreomsorg inklusive övriga kostnader, kr/inv 65+

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för hemtjänst äldreomsorg,
dividerat med antal invånare 65+ 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB.

Kostnad ordinärt boende äldreomsorg övrigt, kr/inv 65+
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för ordinärt boende
äldreomsorg övrigt, dividerat med antal invånare 65+ 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB.
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Översyn av särskilda boendeformer

Borås Stad har 20 särskilda boenden med drygt 900 lägenheter. Dessa lägenheter är fördelade på
85 lägenheter med hemtjänstinsatser, 301 lägenheter med somatisk inriktning och 518 lägenheter
som har inriktning mot demens. Av de somatiska är det 12 som är inriktade mot finsktalande.
Inom demens är det 18 platser för yngre dementa, 10 för utåtagerande beteende och 40
finsktalande.
I 2015 års budget gav kommunfullmäktige ett uppdrag gällande kostnader för Borås Stads Vårdoch omsorgsboende.
”Kostnader för platserna på Borås Stads Vård- och omsorgsboenden är markant högre än snittet i Västra
Götaland. Stadsdelsnämnd Öster uppdras att utreda varför det är så samt föreslå åtgärder för att kostnaden ska
ligga i paritet med snittet i länet.”
Vid en jämförelse med övriga kommuner i Västra Götaland ligger inte Borås Stad högre i kostnad
per invånare 65+, se kostnadsbeskrivningen (Figur 1, sid 8). Jämförelsen med de kommuner i
Sverige som liknar Borås visar det sig Borås ligger något över snittet i kostnad per invånare 65+
och har en trend som visar att detta gap ökar.
Utredningen fortsatte med att jämföra kostnadsvariationerna mellan olika boenden i Borås. 5
boenden valdes ut och för att få en spridning valdes boenden från varje stadsdel och med olika
kostnadsnivåer samt olika antal platser.
För att få en bra bild över variationerna undersöktes varje boende åren 2011 till 2015.
Kostnadsutfallet jämfördes med nettoarbetad tid och belagda platser med intentionen att hitta
nyckel tal som på ett enkelt sätt kan beskriva effektiviteten på boendet.
Det har i undersökningen konstaterats att det finns stora skillnader i boendenas struktur vad
gäller kostnad och bemanning. Det förs ett resonemang hur dessa skillnader kan mätas och
tydliggöras för att kunna ta ställning till om förutsättningarna för vård och omsorg är likställda i
staden.
Det är viktigt att varje boende ges förutsättningar utifrån de behov som de boende har. Ett sätt
att det utgår en ersättning från en grundbemanning och sedan efter antalet belagda platser och de
behov som de boende har. Det innebär en förändring utifrån den SÄBO-snurra som nu finns.
Det utgår i så fall ingen ersättning till tomma platser.
Slutsatsen är när utförd tid per plats ställs i relation till platspriset ”kr/tim nettoarbetad tid” ges
ett nyckeltal som beskriver hur mycket varje utförd timme kostar. För att räkna fram nyckeltalet
krävs uppgifter från Agresso och Heroma. Detta nyckeltal fångar upp två viktiga storheter i
boendets verksamhet, dels beskrivs hur många personaltimmar som arbetas på boendet vilket är
en grundläggande förutsättning för en väl fungerande verksamhet, och dels den kostnad varje
timme har genererat.
Detta är ett nyckeltal som Borås Stad bör följa i framtiden. Vård och äldrenämnden bör ta
fram lämpliga sätt att vikta somatiska platser mot demens avseende arbetad tid för att
kunna jämföra nyckeltalet mellan olika boenden.
För en djupare beskrivning av de olika boenden som ingått i utredning och en redogörelse för
skillnaderna hänvisas till den utredning som finns bilagd denna rapport.
För att ha kontroll på beläggningsgraden följs antalet tomma platser. För att kompensera
boenden för lägenheter som för tillfället inte är uthyrda betalas en tomtidsersättning ut. Dessa två
mått skiljer sig åt. Tomtidsersättning betalas ut för alla lägenheter som för närvarande ingen bor i.
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Antalet tomma platser inkluderar inte de lägenheter som är uppbokade för inflyttningen, men där
inflyttning ännu inte skett. Se bilden nedan.

Figur 7 Tomtidsbegreppet

Under 2016 har det varit intagningsstopp på ett antal platser. Vård- och omsorgsboendet på
Margaretagatan 5 har under har under hösten 2016 omvandlats till trygghetslägenheter. Här finns
28 lägenheter.
Trots att det varit intagningsstopp på ett antal lägenheter sedan december 2015 antalet personer
som stått i kö minskat, se nedanstående graf.
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Figur 8 Tomma platser särskilda boenden

Borås Stad har hela tiden lediga lägenheter i de särskilda boendena. En rimlig nivå för att kunna
hantera omsättningen av brukare är att det finns ca 30 lediga lägenheter. Under 2015 har det hela
tiden varit över 60 lediga lägenheter. Toppnoteringen var i december 2014 med 88 tomma
lägenheter. Trots detta finns det en kö med personer som väntade på plats. Det beror i dessa
fallen på att de har önskemål om en lägenhet i ett speciellt särskilt boende. Det innebär att
berörda hemtjänstgrupper har fler brukare med stora behov.
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Översyn av hemtjänsten

Hemtjänstkostnaderna i kommunerna varierar stort och det har funnits en efterfrågan från
kommunerna på ett analysstöd. Sveriges Kommuner och Landsting(SKL) och Rådet
förfrämjande av kommunala analyser (RKA) har i samarbete med ett antal kommuner tagit fram
en handledning för analys av kommunens hemtjänstkostnader, Koll på hemtjänsten. Denna
handledning har vi haft som stöd i vårt arbete.
Koll på hemtjänsten är indelad i tre delar som påverkar varandra och som styr hemtjänsten och
dess kostnader
•

Uppdraget och dess förutsättningar

•

Biståndsbedömningen

•

Utförandet av tjänsten

Uppdraget handlar om att med utgångspunkt i socialtjänstlagen ge hemtjänst till de invånare som
bedömts ha rätt till detta. Uppdraget påverkas av den ambitionsnivå och den praxis som finns i
kommunen. I varje kommun finns också vissa givna förutsättningar som påverkar hemtjänstens
kostnader. Det handlar om geografiska avstånd, andel äldre, tillgång till lägenheter i särskilt
boende m.m.
I biståndsbedömningen prövas den enskildes behov. Om behov finns beslutas om vilken hjälp
som beviljas och vilken omfattning (tid) som ska beställas. Biståndsbedömningen kan variera
inom samma kommun om handläggarna tolkar riktlinjer och bedömer behov på olika sätt.
Slutligen finns utförande enheter som verkställer besluten och levererar tjänsterna till brukarna.
Utförarnas följsamhet till biståndsbesluten och förmåga att planera och genomföra arbetet har
betydelse för både kostnader och kvalitet.

4.1 Uppdraget
Förutom det som styrs av socialtjänstlagen kan kommunens ambitionsnivå gällande hemtjänsten
vara politiskt beslutad genom riktlinjer.
Det finns många vanliga sätt att försöka förklara variationer i kostnader som saknar stöd i den
nationella statistiken. RKA har beskrivit ett antal i nedanstående tabell och beskriver i vilken mån
de är relevanta för skillnader i kostnaderna för hemtjänsten.
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Förutsättningar
Andelen äldre i kommunen

Hälsoläge bland de äldre
Genomsnittsålder bland
hemtjänsttagare
Glesbygdskommun

Hemsjukvård

Ambitionsnivåer
Kvarboendeprincipen

Brist på platser i särskilt boende
Tröskel för att beviljas
hemtjänst

Relevans för höga kostnader per brukare utifrån nationell
statistik
En kommun med hög andel äldre – i synnerhet personer
över 90-95 år – har sannolikt högre kostnader för hemtjänst
är en kommun med lägre andel äldre (givet att kommunerna
har jämförbara nivåer i alla andra avseenden). Det går dock
inte se ett samband i den nationella statistiken avseende
kr/brukare, däremot ökar kostnad per invånare med högre
andel äldre.
Brukarnas självskattade hälsa visar inga samband med
kostnad per brukare nationellt.
En högre genomsnittsålder bland hemtjänsttagarna än
medel för kan indikera en målgrupp med ett sämre
hälsoläge och därmed större behov av hemtjänstinsatser
Analyser av data som rör tätortsgrad påvisar inget samband
med kostnad per brukare nationellt. Kommunen måste göra
en egen undersökning för att tydliggöra om den har extra
höga resekostnader.
Om kommunen har ansvar för hemsjukvården kan det
påverka kostnaden. I den nationella statistiken ses i
genomsnitt en dryg 5 % högre kostnad per brukare i de
kommuner som övertagit hemsjukvården från landstinget.
2015 är det endast Stockholms län som hemsjukvården hör
till landstinget organisatoriskt.
Relevans för höga kostnader per brukare utifrån nationell
statistik
Om principen för kvarboende tillämpas och färre äldre
därför bor särskilt boende kan det innebära att många
personer med omfattande omsorgsbehov bor i ordinärt
boende och sitt stöd av hemtjänsten. Analyser av nationell
statistik visar dock inget samband mellan andel boende i
särskilt boende och kostnad per brukare.
Platsbrist i särskilt boende kan ge kö och därmed lång
väntetid. Nationellt ses inget samband mellan höga
kostnader för hemtjänst och lång väntetid.
Om en kommun beslutar att alla över 65 kan få hemtjänst i
form av exempelvis trygghetslarm eller städning blir det
troligen många som får hemtjänst som inte har så stora
behov av omsorg och service. Nyckeltalet kostnad/brukare
kan då bli förhållandevist lågt eftersom många av brukarna
endast behöver mindre insatser. Däremot kan kommunens
totalkostnad bli högre eftersom fler får insatser.
Om en kommun i stället har en hög tröskel för att få
hemtjänst, dvs. det är bara brukare med omfattande behov
som beviljas hemtjänst, kommer antalet brukare att kunna
bli lägre medan kostnaden/brukare blir högre. Det fåtal
som får hemtjänst behöver i stället fler insatser.

I följande tabell visas en jämförelse mellan Borås, liknande kommuner, snittet i Sverige och min
och max i Sverige.
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JÄMFÖR MED GENOMSNITT I LANDET 2015
Data från Kolada
Hur ser det ut i
Borås?

Genomsnitt
Likhetsutsökta
kommuner
19,9

Genomsnitt för
landets
kommuner
23,2

Min-värde

Max-värde

12,9

33,4

Invånare 65+, andel (%)

19,3

Invånare 80+, andel (%)

5,4

5,2

6,0

2,6

10,3

Tätortsgrad (avser år 2014)

89,6

90,0

74,4

31,0

100

Invånare 65+ som var beviljad hemtjänst i ordinärt
boende, andel (%)

8,3

7,6

7,2

3,2

13,2

Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)

4

4,4

4,2

1,4

9,1

Väntetid till särskilt boende, medelvärde

27

67

57

4

178

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+

26 217

19 941

18 989

3 617

33 239

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 80+

93 506

76 258

74 077

22 924

117 352

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare

317 280

263 525

271 474

81 784

511 618

Beviljad/beräknad hemtjänsttimmar per månad
och person 65+ med hemtjänst i ordinärt boende,
antal

29,9

32,7

32,0

0,0

64,2

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/beviljad timme

884

697

882

164

24 762

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg hälsotillstånd, andel (%)

28

30

29

13

50
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I de nyckeltal som presenteras ovan finns inget som förklarar varför Borås Stads kostnader ligger
så mycket över jämförbara kommuner.
Borås har något fler invånare som beviljats hemtjänst 8,3 % jämfört med 7,6 % för de
likhetsutsökta kommunerna. Till viss del kompenseras det med att Borås har en lägre andel i
särskilda boenden 4,0 % jämfört med 4,4 % för de likhetsutsökta kommunerna.
De likhetsutsökta kommunerna har alla heltid som innebär 37 timmar vecka. Två av
kommunerna har delade turer på helgerna och två har pågående arbete att ta bort dem (som
Borås). Heltidsmåttet på natt har lite större variation. Tre kommuner har 36,3 timmar en 33 och
en 34, Borås har 34,20 timmar. Så det finns inget här som förklarar att Borås ligger så högt i
kostnader.
Det finns ett beslut från kommunfullmäktige 2016-01-28 att ”Brukare över 65 år med varaktigt behov
av 100 timmar eller mer utförd hemtjänst per månad ska erbjudas en plats på vård- och omsorgsboende.
Varaktigheten ska överstiga tre månader. De personer som har insatsen ”Trygg hemgång” ska undantas.”
4.1.1 Hemtjänstpersonalens tid hos brukaren

Enligt årsredovisningen 2015 fanns det inom hemtjänsten i Borås 3 010 unika personer som fick
insatser under året utifrån socialtjänstlagen, varav 2 812 var 65 år eller äldre. Det mått som finns i
Kolada, den nationella statistiken, visar 1 727 brukare men detta är antalet brukare under en
månad (oktober). Måttet från Kolada ger en mer rättvisande bild sett mängden brukare som
hemtjänstgrupperna behöver besöka.
För att tillgodose behovet hos dessa brukare utfördes enligt årsredovisningen 629 048 timmar år
2015 varav 179 029 timmar utfördes av privata utförare enligt hemtjänstvalet. I dessa timmar
ingår inte tid utförd av legitimerad personal, utan endast insatser enligt socialtjänstlagen och den
hälso- och sjukvård som är delegerad till omvårdnadspersonalen.
Av dessa 629 048 timmarna är ca 22 % delegerade insatser utifrån HSL, dvs. cirka 138 400
timmar. 490 600 timmar är alltså insatser enligt SoL.
Brukartiden i hemtjänstgrupperna, det vill säga den andel tid av den totalt arbetade tiden som är
hos brukarna, är år 2015 för den egna regin 56 %. Brukartiden har även en negativ trend de
senaste tre åren från 2013 till 2015; 61, 59 och 56 %. Tendensen ser ut att hålla i sig för 2016,
oktobers sammanställning av brukartidsrapporterna visar på en brukartid på något under 53 %
hittills i år.
4.1.2 Stora variationer mellan olika hemtjänstgrupper i Borås Stad

Statistik från TES för omvårdnadspersonal visar att under april 2016 utfördes 77 % av den
beviljade tiden (både SoL och delegerad HSL). Det har varit stora variationer mellan de olika
hemtjänstgrupperna när man se till hur stor del av de beviljade timmarna som har blivit utförda.
När det gäller delegerad HSL varierar det mellan 59 % upp till 114 % och SoL varierar mellan
62% och 93 %, se Bilaga Andel HSL av totalt utförd tid. I november 2015 infördes en modell
som kallas feedbackmodellen för att den beställda tiden mer skulle stämma överens med den
utförda tiden.
Feedbackmodellen ger en schablontid utifrån faktiskt utförd tid per insats och lägger den som
beställd tid i verksamhetssystemet Viva. Biståndshandläggare/legitimerad personal ser här endast
brukarens totala tid för SoL respektive delegerad HSL. Tiden förs över från Viva till
tidregistreringsystemet TES för utförarens planering av insatserna. Två tidsjusteringar har gjorts,
dels i mitten av april i SoL-tiden och dels i början av juni i HSL-tiden. Beställd tid i TES följer
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månadens längd och anpassas efter antal dagar vilket innebär att grafen borde mer tydligt visa ett
zickzackmönster.)
Grafen nedan visar hur den beställda tiden och utförda tiden i och med denna modell har närmat
sig varandra. Grafen visar från april även beställd minus vilande tid. Vilande tid är tid som blivit
planerad att utföras men då brukaren varit frånvarande mer än ett dygn t ex akut lagts in på
sjukhus. Det finns inga mätpunkter för februari på grund av problem med IT-stödet den
månaden. Därför är det ett hack i linjerna.

Figur 9 Beställd och utförd tid, hemtjänst

Nyckeltalet Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/beviljad timme kommer att öka
ytterligare jämfört med de likhetsutsökta kommunerna nu när antalet beviljade timmar
går ner, men antalet utförda timmar och kostnaderna ligger kvar på samma nivå.
4.2 Biståndsbedömningen
4.2.1 Från insatsstyrd till behovsstyrd äldreomsorg

Mellan 2011-2015 pågick ett projekt som införde verksamhetssystemet Viva och planering- och
registreringssystemet TES i Borås Stad. I samband med införandet av Viva infördes även den
strukturerade vård- och omsorgsdokumentation som numera benämns IBiC (Individens Behov i
Centrum, läs mer hos socialstyrelsen).
Att övergå till en behovsstyrd verksamhet ställer högre krav på hela organisationen. Det medför
ett utökat samarbete mellan biståndshandläggare och utförare. Det handlar om ett förändrat
synsätt och att komma bort från den insatsstyrda verksamhet Borås Stad har nu. Brukarens
behov tillgodoses, men tendensen blir ofta att brukaren får hjälp med hela insatsen även om den
klarar många moment själv. I en behovsstyrd verksamhet blir arbetssättet att beställningen blir
mer riktad till vilka begränsningar/svårigheter brukaren har i olika moment (i en insatsstyrd
verksamhet beviljas insatsen ”hjälp vid måltid” och det som utförs är hela
matsituationsmomentet, medan i en behovsstyrd verksamhet framkommer vilka delmoment i
matsituationen som brukaren har svårigheter med och som behöver tillgodoses för att uppnå en
skälig levnadsnivå och i vissa fall återfå egna funktioner efter rehabilitering).
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Det är också av vikt att utmana nuvarande arbetssätt med beställning av tid och den
frekvensstyrning av insatser som idag sker via biståndshandläggarna. Det är tveksamt om det är
en biståndshandläggare som bäst bedömer frekvensen, dvs. hur många gånger per dag en insats
ska ske utifrån en brukares vardagligt skiftande behov. Ett strävansmål bör vara att låta
verkställigheten i genomförandeplanen göra upp frekvensen tillsammans med varje enskild
brukare utifrån lagstiftningens begrepp skälig levnadsnivå, samt att det kan finnas en flexibilitet i
detta. Ett av frågetecknen som finns kring borttagande av frekvens i beställningen är brukarens
rättssäkerhet, dvs. att veta vad man faktiskt har fått beslut om. Före ett eventuellt förändrat
arbetssätt införs behöver rättssäkerheten säkerställas.
Frekvensstyrning och schabloner för insatser är dessutom en bidragande orsak till att vi idag har
en allt för stor andel av små/korta besök hemma hos brukarna, se avsnitt 4.3.5 Korta besök sid
26 för en redogörelse för de korta besöken. En stor andel korta besök är negativt både för
brukarna och för omvårdnadspersonalens arbetsmiljö, men även för effektiviteten, brukartiden.
Det vill säga den del av arbetstiden som omvårdnadspersonalen är hos brukaren.
I den kommande Vård- och äldrenämnden är det av stor vikt att etablera ett nära
samarbete mellan myndighetsutövningen och den nya verksamhetsgrenen Förebyggande
och IT som kommer att ha en egen verksamhetschef. Även ett mer utvecklat samarbete
mellan Träffpunkt Simonsland, som från 2017 ligger under Fritid- och Folkhälsonämnden,
behöver komma till stånd för att Vård- och äldrenämnden i ett tidigt skede ska kunna
fånga upp och bistå äldre med den hjälp och stöd de är i behov av.
4.2.2 Biståndsbeslut, brukarnas behov och påverkan på kostnader

För hemtjänsten finns det politiskt antagna riktlinjer som tydliggör kommunens generella nivå
och i revideringen av ärendehandläggningsprocessen kommer det att utarbetas en vägledning som
kommer att ge stöd i bedömningen av brukarens behov. Borås Stads riktlinjer för hemtjänst ska
revideras under 2017 där vi förutsätter att det som problematiseras i den här rapporten tas om
hand.
Utifrån att det är många brukare och många beslut som fattas är det av stor vikt att
Borås stad har kontroll över alla de beslut som fattas inom hemtjänsten. Enligt Koll på
hemtjänsten är en av de enskilt viktigaste faktorerna som påverkar hemtjänstens kostnader att ha
koll på antal beviljade timmar per månad. Idag kontrolleras och följs månadens beslutade
hemtjänsttimmar upp på områdesnivå (t ex Tullen, Sjöbo, Trandared). Bör följas upp på varje
hemtjänstgrupp.
Ett räkneexempel
Räkneexemplet utgår från timkostnaden 574 kr, kostnaden för en hemtjänsttimma i Borås Stad
enligt verksamhetsmått i årsredovisningen: Borås stad hade år 2015 2 812 brukare. Skulle varje
brukare beviljas en timma för mycket varje månad utifrån sitt behov och utifrån en bedömd
skälig levnadsnivå skulle det medför en extra kostnad om 574 kr x 2 812 brukare x 12 månader =
drygt 19 mkr.
Räknar vi att kostnaderna minskar med den beställda tiden kan vi i följande exempel se den
kostnadsminskning som borde skett under året om den utförda tiden minskat i relation till den
beviljade tiden.
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I mars 2016 beställdes 56 855 timmar hemtjänst till Borås Stads hemtjänstgrupper och i oktober
2016 beställdes 47 385 timmar. Om kostnaderna följt den beställda tiden borde kostnaderna varit
9 487 x 547 = 5 435 780 kr läge i oktober än i mars.
Sedan gäller det att tänka på att det inte är den beställda timmen i sig som kostar pengar
utan följsamheten till besluten i utförandet och hemtjänstgruppernas förmåga att anpassa
kostnaderna och bemanningen efter de fattade besluten.
4.2.3 Ytterfall - Insatser under 0-9 timmar/månad

Det genomsnittliga antalet beviljade hemtjänsttimmar per person och månad för brukare 65+ i
ordinärt boende var i Sverige 32,1 och för Borås 29,9 timmar. En förklaring till att Borås ligger
lägre är att Borås i jämförelse har fler brukare med små insatser. I den statistik som presenteras i
Kolada för år 2015 hade 40 % av Borås Stads brukare insatser som låg i spannet 0-9 beviljada
timmar per månad. Detta är högt jämfört både med riket i stort (35 %) och med likhetsutsökta
kommuner (36 %).
För att öka förståelsen för vilka insatser brukarna med få timmar har gjordes en fördjupad
undersökning av brukare med hemtjänst under 5 timmar per april 2016. Urvalet är gjort från Viva
och på verkställd hemtjänst, delegerade insatser ingår ej. Det var 559 brukare som har under 5
timmar beviljade insatser och av dessa var det 359, dvs. 64 % som enbart hade serviceinsatser och
bland dessa var städ dominerande.
Tabell 1 Insatser under 5 timmar per månad

Endast Serviceinsatser

359

64 %

165
26
28

30 %
5%
5%

De brukare som har färre än 5 timmar i månaden
-antal brukare som även har en HSL-åtagande

168

30 %

De brukare som har färre än 5 timmar i månaden
och som endast har serviceinsatser
-antal brukare som även har en HSL-åtagande

77

21 %

- endast Städ
- endast Tvätt
- endast Inköp

Utöver serviceinsatser var det tjänster som dusch, personlig omvårdnad, promenader och
ledsagning som brukarna med färre än 5 timmar hade. Av de 559 brukarna var det 168 eller 30 %
som även hade ett HSL-åtagande och 77 av de som endast hade serviceinsatser som även hade ett
HSL-åtagande.
Alla beslut oavsett hur omfattande insatsen är kräver tid i form av biståndshandläggning, men det
är inte enbart negativt med brukare med få timmar serviceinsatser per månad. Serviceinsatserna är
oftast lite längre per besök och har oftast inte några bestämda tider de måste utföras på. Detta
gör att den typen av insatser ofta kan hjälpa till att ”fylla ut” scheman.
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4.2.4 Ytterfall – Insatser över 120 timmar/månad

Andelen brukare med hemtjänst som har mer än 120 timmar beviljad hemtjänst per månad är
2 %, vilket är helt i paritet med de liknande kommunerna.
Det har skett en förändring över tid vad gäller antal och andel brukare med över 100 timmar
beviljad hemtjänst per månad. I januari hade 5 % av alla brukare 100 timmar eller mer beviljad
hemtjänst enligt SoL i januari 2015. Motsvarande siffra i juli 2016 var 2,3 % (observera att beslut
enligt HSL inte är medräknade i dessa siffror).
En förklaring till att andelen brukare med omfattande hemtjänstbeslut har minskat är införandet
av den så kallade feedbackmodellen och justeringar av schablontiderna. Det innebär att den tid
som utförarna får som beställning har minskat. Det är fortfarande samma insatser som ska
utföras. Införandet av feedbackmodellen visar inte heller någon större förändring i antalet utförda
timmar utan det är bara den beviljade tiden som gått ned. Ytterligare en förklaring är att Borås
Stads riktlinjer för hemtjänst reviderades 2016-01-28 för att innefatta att ”Brukare över 65 år med
varaktigt behov av 100 timmar eller mer utförd hemtjänst per månad ska erbjudas en plats på vård- och
omsorgsboende. Varaktigheten ska överstiga tre månader. De personer som har insatsen ”Trygg hemgång” ska
undantas.”
Vård- och äldrenämnden har från budget 2017 i uppdrag att ”… utreda och definiera den
ekonomiska brytpunkten mellan hemtjänst och vård- och omsorgsboende”. Det blir i detta
uppdrag viktigt att ta hänsyn till den definition av hemtjänst som SCB har i
räkenskapssammandraget för att uppgifterna ska vara jämförbara med andra kommuner. Det
innebär att både insatser utifrån SoL och HSL ska tas hänsyn till. Vilket stämmer väl överens med
de insatser som fås på ett särskilt boende som inkluderar både SoL och HSL.
4.2.5 Hälso- och sjukvårdsinsatser

I Borås Stad var det den under oktober 1 475 personer i ordinärt boende som hade ett HSLåtagande, och 1 117 som hade en eller flera delegerade HSL-insatser. Ett HSL-åtagande innebär
att personen är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården. De delegerade insatserna
utförs av hemtjänstgrupperna i egenregin eller av de privata utförarna.
För hemtjänsten finns det politiskt antagna riktlinjer som tydliggör kommunens generella nivå för
att erhålla insatser. När det gäller bedömning av insatser för delegerade hälso- och
sjuvårdsinsatser finns inget stöd eller gemensamt förhållningssätt i kommunen. Det enda som
finns är i en av stadsdelarna en rutinbeskrivning gällande hur beställning av delegerade HSL
insatser ska ske rent praktiskt/administrativt.
Idag beställs SoL insatser och delegerad HSL var och en för sig till utförande hemtjänstgrupp.
Det är 38 biståndshandläggare totalt i kommunen (inklusive de som vårdplanerar) som beställer
insatser enligt Socialtjänstlagen. Det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ansvarar för
beställningar (sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter) av delegerad HSL och det är
150 personer som gör dessa. Det finns en stor risk att bedömning av insats varierar med ett stort
antal beställare.
Det är önskvärt att beställningarna till en och samma brukare samordnas för att underlätta
planering för utförarna, för att ge utförarna förutsättningar för skapa effektiv verksamhet och för
att kvalitetssäkra att den enskilde får insatser som beviljats. För att skapa en effektiv hemtjänst
räcker det dock inte att ha kontroll över beställningarna, utförarnas verksamhet måste också
anpassas.
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En genomlysning av HSL-beställningar likt den som nu sker inom myndighet/ärendehandläggningen SoL är nödvändig att genomföra omgående.
Den legitimerade personalen har påbörjat användet av ett liknande planerings- och uppföljningssystem som övrig hemtjänstpersonal, TES HSV. Patienttidsrapporterna är knapphändigt ifyllda
vad gäller den arbetade tiden. För att ändå få en uppfattning av patienttiden har vi gjort en grov
beräkning av den arbetade tiden baserat på antalet legitimerad personal. Detta leder till en
uppskattning av patienttiden på ca 12 %. Detta ligger lågt jämfört med andra kommuner. En
undersökning av 50 kommuner som genomfördes av Utvecklingspartners AB år 2013 visade på
en patienttid på 20 % i snitt.
Det är viktigt att följa hur många timmar legitimerad personal utför insatser hos brukare för att få
en uppfattning om den totala insatsen för den enskilde. Detta är ett viktigt underlag för att
bedöma när brukaren får ett bättre stöd i ett vård och omsorgsboende.
Det finns 115 personer (65+) som endast har hälso- och sjukvårdsinsatser utförda av
hemtjänstpersonal på delegation, dvs inga insatser utifrån SoL. Här måste Vård- och
äldrenämnden säkerställa att bedömningen av brukarens förmåga blir på samma nivå vad gäller
SoL- och HSL-insatser. Exempelvis om brukaren klarar laga mat, klarar den då att ta medicin?
Det finns drygt 270 årsarbetare legitimerad personal, dvs sjuksköterskor, arbetsterapeuter och
fysioterapeuter. Dessa arbetar både inom vård- och omsorgsboende och inom ordinärt boende.
Sett till kostnaderna för det legitimerade personalen finns ca 1/3 på vård- och omsorgsboenden
och 2/3 på ordinärt boende. Vilket innebär att det finns ca 180 legitimerad personal inom
ordinärt boende. Kostnaderna för detta är inom hemtjänsten drygt 100 miljoner.
Andelen tid som hemtjänstgrupperna utför som är delegerat HSL är hos några av del de liknande
kommunerna 10 och 13 %, Borås Stad har en betydligt högre andel, 22 %. Variationen mellan
grupperna är mellan 17 och 32 % av den utförda tiden, se Bilaga Andel HSL av totalt utförd tid
Sammanlagt står hälso- och sjukvårdsinsatserna inom hemtjänsten för strax över 182 miljoner
kronor. Enligt räkenskapssammandraget 2015 var kostnaden för legitimerad personal
102 636 039 kr. Den delegerade tiden står för 22 % av totalt utförd tid, 629 048 timmar dvs. cirka
138 400 timmar. Multiplicerar vi det med timkostnaden för en hemtjänsttimma, 574 kr får vi en
kostnad på 79 441 600 kr, vilket ger summan 182 077 639 kr.
Det finns goda förutsättningar att starta förbättringsarbetet utifrån att hälso- och
sjukvårdsverksamheten blir samlad.
4.3 Utförandet av tjänsten
I nuläget överlämnar biståndshandläggarna och den legitimerande personalen var sin beställning
till hemtjänsten på vad som ska utföras och vilka insatser brukaren har behov av. I beställningen
anges omfattning och frekvens av insatserna och i samband med det ges tid i timmar till
utföraren. Det finns en rutin i alla stadsdelar hur beställningarna tas emot i hemtjänstgrupperna.
Inom 14 dagar ska en genomförandeplan upprättas. När genomförandeplanen är upprättad sker
det en återkoppling till biståndhandläggaren i Viva. Genomförandet av insatserna utifrån HSL
beskrivs i en vårdplan. Vårdplanen ska upprättas direkt, men senast inom 14 dagar.
Enligt årsredovisningen 2015 fanns det inom hemtjänsten i Borås 3 010 unika personer som fick
insatser under året utifrån socialtjänstlagen, varav 2 812 var 65 år eller äldre. Det mått som finns i
Kolada, den nationella statistiken, visar 1 727 brukare men detta är antalet brukare under en
23

månad (oktober). Måttet från Kolada ger en mer rättvisande bild sett mängden brukare som
hemtjänstgrupperna behöver besöka.
För att tillgodose behovet hos dessa brukare utfördes enligt årsredovisningen 629 048 timmar år
2015 varav 179 029 timmar utfördes av privata utförare enligt hemtjänstvalet. I dessa timmar
ingår inte tid utförd av legitimerad personal, utan endast insatser enligt socialtjänstlagen och den
hälso- och sjukvård som är delegerad till omvårdnadspersonalen.
4.3.1 Kostnader och ersättningar

De privata utförarna ersätts år 2017 med 388 kr per timma i tätort och 400 kr i glesbygd.
Ersättningen inkluderar lönekostnad inklusive för obekväm tid samt påslag för övriga kostnader
(kostnader för personalens transporter/ dokumentation/ överrapportering/ möten/ utbildning/
bomkörning, lokal med utrustning, mobiler, bilar, enhetschef och övriga overheadkostnader samt
momskompensation).
Den kostnad som finns med i verksamhetsmåtten i årsredovisningen utgår från det belopp som
redovisas på verksamhet 76200 i Agresso och drar från detta bort matdistribution. Det måttet
inkluderar inte heller de gemensamma kostnader som finns i räkenskapssammandragets regler (se
tidigare definition, avsnitt 2.1 sidan 7) tillhör hemtjänst. Den timkostnaden beräknas då till 574
kr/tim för den egna regin.
Timkostnaden skiljer sig mellan de olika stadsdelarna där stadsdel Norr har en kostnad på 555,
Väster på 582 och Öster på 605 kr/tim. Om stadsdel Öster utfört hemtjänsten till samma
kostnad per timma som Norr hade kostnaden varit 60 616 tkr i stället för 66 071 tkr, dvs. ca 5,5
miljoner billigare för stadsdelen.
Vård- och äldreförvaltningen måste definiera exakt vad som ingår i kringtid och ta fram
gemensamt förhållningssätt i alla grupper för att klara brukartid och komma i nivå med
ersättningen till de privata utförarna.
Vi uppfattar att det i Borås Stad har vi tre olika sätt fördela resurser till
hemtjänstgrupperna och vi förutsätter att detta kommer att regleras i den nya Vård- och
äldrenämnden.
4.3.2 Utbildningsnivå

I hemtjänstgrupperna i Borås Stad finns det både undersköterskor och vårdbiträden.
Andelen utbildade, dvs. undersköterskor bland de som har en tillsvidareanställning är 89 %,
medan det bland de visstidsanställda endast är 21 %. Det ger en total andel av utbildad personal
på 78 % inom hemtjänstgrupperna (se Bilaga Utbildningsnivå).
Det finns drygt 270 årsarbetare legitimerad personal, dvs. sjuksköterskor, arbetsterapeuter och
fysioterapeuter. Dessa arbetar både inom vård- och omsorgsboende och inom ordinärt boende.
Cirka två tredjedelar arbetar inom hemtjänsten alltså 180 personer.
4.3.3 Brukartid

Brukartiden, det vill säga den andel tid av den totalt arbetade tiden som är hos brukarna, var i
fokus redan 2012 i ett projekt angående kringtiden. Syftet var att åstadkomma
kostnadsminskningar inom hemtjänsten genom att vidta åtgärder som minskar kringtiden. I
projektet sågs stora variationer av brukartiden mellan hemtjänstgrupperna, spridningen i april
2012 var mellan 40 % - 74 %, snittet för april, maj och juni var 57 %. I december 2012 infördes
brukartidsmallen inom hemtjänsten, ett redskap för att mäta hemtjänstgruppernas brukartid. I
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projektet sattes målet för Borås Stad till 65 %. Brukartiden gick upp 2013 till 61 % för att sedan
minska och 2015 vara lägre än 2012. Brukartiden var år 2015 för den egna regin 56 %.
Tendensen ser ut att hålla i sig för 2016, oktobers sammanställning av brukartidsrapporterna visar
på en brukartid på något under 53 % hittills i år.
Det är fortfarande en stor variation av brukartiden mellan hemtjänstgrupperna och mellan
stadsdelarna. Variationen i oktober 2016 är från en brukartid på 45,7 % till 64 % hos de olika
enheterna och mellan stadsdelarna är variationen; stadsdel Norr 60,2 %, stadsdel Väster 55,4 %
och stadsdel Öster 48,6 % (se Bilaga Brukartid).
2015 tog Kolada på försök fram brukartid som ett nyckeltal. Där ligger Borås Stad lågt jämfört
med de liknande kommunerna som enda kommunen under 50 % i brukartid. Eftersom det är ett
nyckeltal under utveckling ska man vara försiktig vid jämförelser eftersom kvaliteten på de
inrapporterade siffrorna kan variera.
Det ger ändå en fingervisning att Borås har mycket att göra när det gäller brukartiden.
Det är viktigt med tydlig styrning för att harmoniera brukartiden i de olika
hemtjänstgrupperna och nå en nivå som är i linje med de krav som ställs på de privata
utförarna i och med LOV-ersättningen.
4.3.4 Brukartidsmallen

I samband med projektet rörande kringtid, infördes i december 2012 brukartidsmallen inom
hemtjänsten, ett verktyg för att mäta hemtjänstgruppernas brukartid. Målet för Borås Stad sattes i
projektet till 65 % men varje hemtjänstgrupp har också kunnat sätta sitt eget mål.
I brukartidsmallen mäts:
•

Budgeterad tid

•

Beställd tid SOL, HSL, LSS fördelat på över och under 65 år

•

Utförd tid SOL, HSL, LSS fördelat på över och under 65 år

•

Tilläggstid = uppstartstid/genomförandeplan, Hembesök/vårdplanering och oplanerad
frånvaro 48 timmar

•

Bomtid, vilande tid och tomtid

•

Arbetad tid för ordinarie personal, administrativ personal och vikarier

•

Bemanning= summa årsarbetare

Den definition som Borås Stads har av arbetad tid stämmer inte överens med den i koll på
hemtjänsten och Borås Stad har inte heller mätt den tillgängliga tiden för personal att kunna
utföra hemtjänst. Borås behöver justera definitionerna så att de blir jämförbara nationellt.
Begreppen i koll på hemtjänsten avseende ”arbetad tid”, ”tillgänglig tid”, ”planerad tid”
och ”utförd tid” föreslås ingå i brukatidsmallen på sikt men arbetsgruppen föreslår att
några hemtjänstgrupper provar det nya sättet att mäta. För att måttet på arbetad tid ska
bli korrekt behöver uppgifterna till brukartidsmallen tas fram efter aktuell månads
lönekörning och inte som nu den 5:e i månaden.
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Begrepp och definitioner för att mäta utförandet i hemtjänsten ”Koll på hemtjänsten”
Arbetad tid:
Här ingår all arbetad tid för hemtjänstenheten, såväl tills vidare som tidsbegränsat anställda.
Dessutom ingår personal som är på utbildning och får lön, sjukfrånvarande som har ersättning
från arbetsgivaren. I arbetad tid ingår personalgrupperna: omvårdnadspersonal, enhetschef,
planerare, samordnare, hem-tjänstombud.
Arbetad tid speglar den totala personalkostnaden och påverkar den totala produktiviteten.
Tillgänglig tid:
Här ingår tid som utförs på enheten av den personal som för tillfället kan utföra hemtjänst i den
äldres hem. I tillgänglig tid ingår alltså inte personer som: enhetschef, planerare, samordnare,
hemtjänstombud.
Tillgänglig tid speglar den personalresurs som för närvarande finns tillgänglig och påverkar produktiviteten för
dagen.
Planerad tid:
Här ingår tid som planeras ut och förväntas utföras som hemtjänst hos den äldre.
Planerad tid kan ställas i relation till beviljad tid för att följa hur väl verksamheten avser följa biståndsbesluten.
Utförd tid:
Här ingår den del av hemtjänstpersonalens arbetstid som fullföljs hos brukarna.
När utförd tid relateras till planerad tid vet vi hur väl personalen följer planeringen.

Figur 10 Tidsbegrepp

4.3.5 Korta besök

Under arbetet har vi ställt ett antal frågor till de liknande kommunerna, bland annat gällande
andelen korta besök. Vi har endast fått siffror på andelen från Karlstad och Halmstad. Karlstad
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mäter endast besök kortare än 10 minuter och den andelen ligger på 48 % av det totala antalet
besök. 60 % av de utförda besöken var kortare än 15 minuter i Halmstad. Halmstad är också den
enda av de likhetsutsökta kommunerna som har en högre kostnad per invånare 65+ när det gäller
hemtjänst i ordinärt boende.
I Borås Stads egenregi genomfördes under perioden 2015-11 till 2016-06 totalt 1 143 553 besök
varav 675 584 av besöken av 15 minuter eller kortare dvs. 59 % av alla besök. 425 059 av besöken
var 10 minuter eller kortare dvs. 37 %.
Det finns stora variationer mellan de olika hemtjänstgrupperna i andelen korta besök. I juni 2016
när det gäller besök 15 minuter eller kortare var det en variation mellan en andel på 51 % upp till
69 % och när det gäller 10 minuter eller kortare är det en variation från 28 % till 49 %.
Nedanstående diagram visar hur fördelningen av besöken ser ut med avseende på längd när det
gäller september månad 2016 och för de kommunala utförarna. X-axeln är längden på besök i
minuter, från 0 till 300 och Y-axeln är antalet besök från 0 till 14 000.

Figur 11 Antal utförda besök, september 2016

De längsta besöken är upp mot 300 minuter, hälften av besöken är 12 minuter eller kortare och
flest antal besök är 10 minuter långa. Snittiden för de besök som genomfördes under september
2016 är 16 minuter och 27 sekunder.
För att klara uppdraget och att ekonomin ska gå ihop rekommenderar RKA att 70 – 75 % av den
totala arbetade tiden eller 75 – 80 % av den tillgängliga tiden bör vara hos brukaren.
Den totala arbetade tiden är all arbetad tid på enheten. Här ingår all personal, såväl tillsvidare som
tidsbegränsat anställda – även chefer och administratörer. Dessutom ingår all personal som är på
utbildning och får lön eller sjukfrånvarande som får ersättning från arbetsgivaren. Den tillgängliga
tiden är den tid som utförs på enheten av den personal som för tillfället kan utföra hemtjänst i
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den enskildes hem. Här ingår inte chefer, planerare, sjukfrånvarande personal, eller anställda som
är frånvarande av andra själ.
Om hemtjänsten ska nå den rekommenderade nivån på 75 % brukartid och fördelningen av
besöken ser ut som i diagramet ovan får kringtiden alltså inte vara mer är fem och en halv minut
per besök. I dessa fem och en halv minut ingår då transporttid, dokumentation, möten och
utbildning.
Några räkneexempel:
En hemtjänstpersonal som arbetar 37,5 timmar/vecka arbetar i snitt 7,5 timme per dag (450
minuter/dag)
Om halva arbetsdagen ägnas åt korta besök, dvs 450/2 = 225 minuter. En brukartid på 75%
innebär att 169 minuter är hos brukaren och 56 minuter är kringtid. Enligt diagrammet är de
flesta besök 10 minuter vilket skulle innebära max 16 besök med en kringtid på 225-160 = 65
minuter eller 4 minuter per besök. Det är ytterst få förflyttningar som går att göra på 4 minuter,
även i de fall brukarna bor i samma hus.
Halva arbetstiden är sedan kvar, dvs. 225 minuter (169 minuter hos brukaren och 56 minuter
kringtid). Om vi tänker oss en halvtimma planeringstid/morgongenomgång eller liknande, 10
minuter för kaffe och toalettbesök är det 16 minuters kringtid kvar. Vilket gör att denna del av
dagen max kan ha två besök på 85 minuter och med 8 minuters transport- och
dokumentationstid.
Om vi i stället utgår från kringtiden. 75 % brukartid av 450 minuter ger 112 minuter kringtid och
338 minuters brukartid. Utifrån septembers månads tider var snittiden 16 minuter och 30
sekunder. Det innebär i snitt 20 besök anställd (20 x 16,5 = 330). Det återstår alltså 120 minuter
för kringtid. Räknar på samma sätt bort morgonmöte och kaffe/toalettbesök på 30+15 minuter
återstår 75 minuter eller i snitt 3 minuter och 45 sekunder per besök i kringtid. Om vi helt räknar
bort möten och toalettbesök blir transport och dokumentationstid i snitt 6 minuter besök.
Båda dessa räkneexempel visar på en situation som inte är hållbar varken ur ett medarbetar eller
brukarperspektiv. Observera att det är tiden för varje besök som behöver vara längre och inte
tiden för respektive insats. Det gäller att samordna insatser och planera besöken.
Den övergång till att fokusera på behovet vid biståndsbedömningen medför att beställningen till
hemtjänstgrupperna måste se annorlunda ut. Beställningen behöver vara tydligare utifrån
behovet och komma bort från en frekvensstyrning. Det vill säga en styrning av hur
många gånger per dag en insats ska utföras. Frekvensen bör bestämmas när
genomförandeplanen tas fram tillsammans med brukaren.
I arbetet med att minska de korta besöken och öka brukartiden har planerarna en central roll. De
måste ha kunskapen om och förmågan att planera rutter så effektivt som möjligt för att minska
kör och gångtider. Planerarna behöver också ha förmågan att utifrån hemtjänstgruppens brukares
olika genomförandeplaner skapa ett optimalt schema för att brukaren ska få sina behov
tillgodosedda med så få besök som möjligt.
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5

Trygg hemgång

Under 2014 påbörjades försöksverksamhet med trygg hemgång, se bifogad rapport för
utvärdering.
I samband med vårdplanering och utskrivning från sjukhuset finns ofta ett önskemål från den
enskilde, anhöriga och från sjukhusets personal om att få komma till en korttidsenhet. Det
upplevs tryggare att komma till en korttidsenhet än att skrivas ut direkt till hemmet och det finns
även en bild av att rehabilitering och återhämtningen blir bättre genom korttidsvård.
Arbetsmodellen trygg hemgång ger ett alternativ som täcker in såväl trygghet som en noga
planerad rehabilitering.
I Borås Stad har det funnits två olika varianter av Trygg hemgång, en i stadsdel Väster och en i
stadsdel Norr. I Väster har det varit ett fast tvärprofessionellt team medan i Norr har det för varje
person skapats ett patientknutet team i hemtjänstgruppen dit det även kopplas sjuksköterska,
arbetsterapeut, fysioterapeut och biståndshandläggare. I båda fallen handlar det om att personen
ska påbörja rehabiliteringen i hemmet i stället för på en korttidsplats.
Insatstiden skiljer sig något åt mellan stadsdelarna där Norr har en insatsperiod på 22 dagar
medan Väster har en insatsperiod på 29 dagar. Kostnadsuträkningen är gjord på olika sätt på
Norr och Väster, men det går inte att se några större skillnader i kostnader per dygn. Dygnspriset
för Norr är 2 272 kr jämfört med Västers 2 404 kr. Vid en jämförelse med kostnaden för
korttidsvården är det inte heller någon skillnad mellan kostnaden per dygn för trygg hemgång och
den produktionskostnad som är beräknad för korttiden i den internfaktureringsmodell som finns.
Dygnspriset för korttidsvården är 2 459 kr. I priset för trygg hemgång ska dessutom kostnader
för larm, matdistribution och nattpatrull läggas till.
Sett enbart till kostnadsfördelningen innebär det att brukare som annars fått sina behov
tillgodosedda av korttiden nu får det från hemtjänsten. Det leder till att korttiden måste klara av
att hantera den minskade beläggningen, annars kommer det för Borås Stad att innebära en ökad
kostnad om korttidens kostnadsmassa ligger kvar samtidigt som hemtjänsten ökar sin genom en
satsning på Trygg hemgång.
Åtgärder som bör beslutas för att säkra likställighet för insatsen trygg hemgång:
-

Målet för trygg hemgång samt gemensamma kriterier för trygg hemgång bör fastställas

-

Trygg hemgång ges som en stödinsats i hemmet på samma sätt som hemtjänst,
trygghetslarm mm för en trygg hemgång efter sjukhusvistelse och beslutas utifrån SoL
som ”kortidsplats i hemmet”. Hälso- och sjukvårdsinsatser beslutas på samma sätt som
vid ordinarie hemtjänst. Under de inledande månaderna då ytterligare uppföljning av
trygg hemgång genomförs, utförs denna insats av kommunens äldreomsorg. I nästa skede
måste formerna för privata utförare tydliggöras.

-

Inför, under och avslut av trygg hemgång involveras berörda runt den äldre på samma
sätt, enligt fastställd rutin, som vid korttidsvistelse

-

Alla insatser ska registreras i TES på särskild kod ”trygg hemgång/korttid i hemmet”

-

Gemensamma mätetal för trygg hemgång utifrån de fyra perspektiven patient/brukare,
medarbetare, verksamhet och ekonomi tas fram för att få ett bra faktaunderlag och kunna
göra jämförelser inför beslut i nästa steg

-

Mätningen som Norr gör vid tre tillfällen (inskriven trygg hemgång, utskriven trygg
hemgång samt tre månader efter trygg hemgång) är ett gott exempel. För att få ytterligare
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jämförande fakta att komplettera utvärderingarna med kan dessa tre mättillfällen göras vid
korttidsvistelse och hos dem som skrivs ut direkt till hemgång med hemtjänstinsatser
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6

Projektets resultat

Det genomförs väldigt många bra insatser inom Borås Stads äldreomsorg och det pågår många
utvecklingsarbeten för att göra det bättre för boråsarna. Borås Stad lägger också mycket resurser
på äldreomsorgen, mer än andra kommuner med motsvarande förutsättningar. Denna utredning
har sett över kostnadsfördelningen och lämnar förslag på områden att arbeta vidare med samt
visar på den potential dessa områden har att frigöra resurser till andra insatser och att för att möta
ett växande behov inom området.
Från utredningen vill vi också påpeka att det inte handlar om att få omsorgspersonalen att
”springa fortare”, utan snarare att det är detta synsätt som driver på kostnaderna. Det handlar om
att personalen ska få möjlighet att vara mer hos brukarna, färre besök, men längre.
Inledningsvis har arbetsgruppen lagt stor vikt vid att kvalitetssäkra data som används i rapporten.
Informationen i våra befintliga system skiljer sig åt, mellan exempelvis ekonomisystemet Agresso,
personalsystemet Heroma, och den nationella statistiken. Det skiljer sig även mellan de olika
stadsdelarnas sätt att fördela och redovisa resurser.
Vi har identifierat ett antal förbättringsområden:
•

HSL: Det behöver ske en översyn av Borås Stads hälso- och sjukvårdsorganisation.
Borås Stad ligger lågt när det gäller patienttid för den legitimerade personalen och har
mycket delegerade insatser. Kostnaderna för legitimerad personal och kostnadsandelen
för de delegerade HSL-insatserna som hemtjänstgrupperna utför, står för nära 1/3 av
kostnaden för hemtjänsten. Utöver patientiden är det viktigt att genomlysningen ser över
de beställningar som ges till hemtjänstgrupperna för att underlätta planeringen för dessa
grupper.
En minskning av den legitimerade personalens ej patientnära tid från 88 % till 80 %
innebär en potential att frigöra 34,5 miljoner (beräknat på en lönekostnad inklusive POpålägg på 40 000 kr per månad och person).

•

Brukartid: Den del av tiden som omvårdnadspersonalen är hos den enskilde brukaren
har minskat de senaste åren och var 2015 56 %. Brukartiden har fortsatt ner 2016 och är
hittills i år 53 %. Kringtiden behöver minskas för att nå en brukartid som närmar sig
RKA:s rekommendationer. RKA rekommenderar i ”Koll på hemtjänsten” att 75 -80 %
av den tillgängliga tiden är hos brukaren, men ett lämpligt första steg kan vara att under
2017 uppnå det mål som togs fram i Kringtidsprojektet, dvs 65%. De områden som
behöver fokuseras är:
o sambeställning av SoL och HSL insatser
o planering av insatserna och besöken för att minimera antalet korta besök
o att komma bort från frekvensstyrningen från beställarna vilket ger en större
möjlighet till en flexibel planering efter brukarnas skiftande behov
Med utgångspunkt från 2015 år siffror skulle en minskning av kringtiden från 44 % till 20
– 25 % ha en potential att frigöra 203 600 – 241 100 timmar motsvarande 50,1 – 59,4
miljoner beräknat på medianlönen för omvårdnadspersonal. Under 2017 finns då en
potential på 111 300 timmar eller 27,4 miljoner.

•

Minska variationer: Det finns stora variationer mellan olika hemtjänstgrupper och
mellan de olika stadsdelarna. Stadsdelarna har olika sätt att fördela resurser till
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hemtjänstgrupperna. Det är stor variation vad gäller brukartid mellan de olika
stadsdelarna och mellan de olika hemtjänstgrupperna.
•

Verksamhetsmått Vård- och omsorgsboende: När utförd tid per plats ställs i relation
till platspriset ”kr/tim nettoarbetad tid” ges ett nyckeltal som beskriver hur mycket varje
utförd timme kostar. För att räkna fram nyckeltalet krävs uppgifter från Agresso och
Heroma. Detta nyckeltal fångar upp två viktiga storheter i boendets verksamhet, dels
beskrivs hur många personaltimmar som arbetas på boendet vilket är en grundläggande
förutsättning för en väl fungerande verksamhet, och dels den kostnad varje timme har
genererat.

•

Verksamhetsmått Hemtjänst: Brukartid, Kostnad per hemtjänsttimma, Korta besök

•

Tidsbegrepp: Begreppen i koll på hemtjänsten avseende ”arbetad tid”, ”tillgänglig tid”,
”planerad tid” och ”utförd tid” föreslås ingå i brukatidsmallen på sikt men arbetsgruppen
föreslår att några hemtjänstgrupper provar det nya sättet att mäta. För att måttet på
arbetad tid ska bli korrekt behöver uppgifterna till brukartidsmallen tas fram efter aktuell
månads lönekörning och inte som nu den 5:e i månaden.
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Reflektioner över arbetet i projektet

Representanterna i projektgruppen har hela tiden fått nya uppdrag från linjen. Vilket gjort att
projektets ursprungliga tidsplan varit tvungen att justeras vid några tillfällen.
Projektgruppens sammansättning har varit representanter från både stadskansliet,
servicekontorets redovisning och stadsdelarna.
Projektgruppen har haft några större avstämningar och delrapporteringar till berörda presidier
samt verksamhet.
I delprojektet kring hemtjänsten har vi haft stöd från RKA som introducerat
verksamhetsföreträdare samt projektgrupp i metoden Koll på hemtjänsten och stöttat under
projektets gång.
Borås Stad saknar vissa statistikuppgifter för att kunna göra analyser kring alla områden.
Exempelvis kan vi inte få fram all statistik från HSL

8
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Kringtidsrapporten,
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¤ SKL, Koll på hemtjänsten? ISBN-nummer 5217
¤ Socialstyrelsen, Från äldres behov i centrum till individens behov i centrum ISBN-978-917555-371-9
¤ Trygg Hemgång i Ronneby, Utvärdering och ekonomisk analys av ett
tjänstekoncept,
https://skl.se/download/18.46eac49e14c97cdf431e3842/1429011978225/SKL_
aldre_Trygg_hemgang_Ronneby.pdf
¤ Gens, K., Hjalmarson, I., Meinow, B., & Wånell, S. (2015). Kunskapsöversikt inom
ramen för projekt hemtjänstuppdraget i Stockholms stad. Stockholm: Stiftelsen
Stockholms läns Äldrecentrum. https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1802058
¤ KOLADA, Kommun- och landstingsdatabasen. www.kolada.se
¤Socialstyrelsen. (2016). Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2016. ISBN: 978-91-7555369-6
¤ Socialstyrelsen. Statistikdatabasen. www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas
Skäligt är inte gott nog 54
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Bilaga Bakgrundsuppgifter
Åldersstruktur
Antalet invånare i Borås ökar, den 31/12 2015 var invånarantalet 108 488. Av dessa var 20 900
över 65 år varav 5 860 var över 80 år. Vid en jämförelse med hela Sverige ligger Borås lågt 19,3 %
jämfört med snittet bland alla kommuner som är 23,2 %.
2013

2014

2015

105 995
105 657

107 022
106 849

108 488
107 999

Eskilstuna
Gävle

99 729
97 236

100 923
98 314

102 065
98 877

Halmstad

94 084

95 532

96 952

Sundsvall

96 978

97 338

97 633

Karlstad

87 786

88 350

89 245

132 989
130 798

135 344
132 140

137 909
133 310

Borås
Liknande kommuner äldreomsorg, Borås, 2015

Helsingborg
Jönköping

Invånare totalt, antal (N01951)
Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB.

Sett till andelen invånare 65+ år har Borås något lägre än de liknande kommunerna (19,3 % jmf
19,9 %), men sett till andelen 80+ ligger Borås något över snittet (5,4 % jmf 5,2 %).

Invånare 65+, andel (%)

Invånare 65-79 år, andel (%)

Invånare 80+, andel (%)

2013

2014

2015

19,1
19,6

19,2
19,8

19,3
19,9

Eskilstuna

19,5

19,6

19,8

Gävle

19,7

19,8

20,0

Halmstad

20,3

20,4

20,5

Sundsvall
Karlstad

20,8
19,6

21,0
20,0

21,2
20,1

Helsingborg
Jönköping

18,8
18,8

18,9
19,0

18,9
19,1

Borås

13,6

13,8

13,9

Liknande kommuner äldreomsorg, Borås, 2015
Eskilstuna

14,3
14,4

14,6
14,6

14,7
14,8

Gävle
Halmstad

14,7
14,7

14,9
14,9

15,1
15,0

Sundsvall

15,5

15,7

15,9

Karlstad

14,1

14,5

14,6

Helsingborg

13,5

13,7

13,9

13,4
5,5

13,7
5,4

13,8
5,4

5,3
5,1

5,3
5,0

5,2
4,9

Gävle

4,9

4,9

5,0

Halmstad
Sundsvall

5,6
5,3

5,5
5,3

5,5
5,3

Karlstad
Helsingborg

5,5
5,2

5,5
5,2

5,5
5,0

Jönköping

5,4

5,3

5,3

Borås
Liknande kommuner äldreomsorg, Borås, 2015

Jönköping
Borås
Liknande kommuner äldreomsorg, Borås, 2015
Eskilstuna

1

12,3% av invånarna över 65 år i Borås bor antingen i ett särskilt boende (4,0%), det vi i Borås
kallar Vård- och omsorgsboende (VoBo) eller har hemtjänst i det ordinarie boendet (8,3%). Vid
en jämförelse med de liknande kommunerna kan vi se att Borås har något fler personer som har
stöd (12,3% jmf 12,0%) och att det framför allt gäller hemtjänst (8,3% jmf 7,6%).

Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)

2013

2014

2015

3,7

4,1

4,0

4,7

4,6

4,4

4,3
4,6

4,2
4,6

4,1
4,5

5,0
4,6

4,8
4,5

3,6
4,6

Karlstad

4,2

4,1

4,0

Helsingborg
Jönköping

4,5
5,9

4,5
5,7

4,4
5,5

Borås

7,2

8,6

8,3

Liknande kommuner äldreomsorg,
Borås, 2015
Eskilstuna

7,5

7,5

7,6

Borås
Liknande kommuner äldreomsorg,
Borås, 2015
Eskilstuna
Gävle
Halmstad
Sundsvall

Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt
boende, andel (%)

7,6

7,6

7,2

7,0

6,9

7,0

Halmstad

6,6

6,5

8,0

Sundsvall
Karlstad

7,7
7,0

7,4
7,3

7,4
7,2

Helsingborg
Jönköping

9,8
6,9

9,6
7,1

9,4
7,2

Gävle

Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) (N23890)
Antal personer 65+ som bodde permanent i särskilda boendeformer enl SoL dividerat med antal invånare 65+ den
31/12 multiplicerat med 100. Fr.o.m. 2013 så avser antal personer i särskilt boende ett månadssnitt av antal brukare
(från Socialstyrelsens individstatistik) under året. 2007-2012 hämtas antalet brukare från Socialstyrelsens
individstatistik 1/10. T.o.m. 2006 från Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser samtlig regi. Källa: Socialstyrelsen och
SCB.

Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) (N21890)
Antal personer 65+ i ordinärt boende som var beviljade hemtjänst. Fr.o.m. 2013 exkluderas personer som enbart har
trygghetslarm, matdistribution eller mindre än två timmar hemtjänst per månad. Fr.o.m. 2007 hämtas antalet
hemtjänsttagare från Socialstyrelsens individstatistik. T.o.m. 2006 från Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser samtlig
regi. Källa: SCB och Socialstyrelsen.
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Sett till medelåldern för de som har insatser från Borås Stad så ligger Borås i snitt med de
jämförbara kommunerna när det gäller hemtjänst i ordinärt boende, medan den ligger lite över
snittet när det gäller personer som bor i särskilt boende.

Medelålder för äldre i ordinärt boende med
hemtjänst, år

Borås
Liknande kommuner äldreomsorg, Borås, 2015

Medelålder för äldre i särskilt boende, år

2014

2015

83,6

83,6

83,6

83,7

Eskilstuna
Gävle

83,8
83,1

84,0
83,4

Halmstad
Sundsvall

83,9
83,1

84,2
82,9

Karlstad

83,9

84,1

Helsingborg
Jönköping

83,5
84,0

83,5
84,1

86,5
86,0

86,5
85,9

85,4

85,1

Borås
Liknande kommuner äldreomsorg, Borås, 2015
Eskilstuna
Gävle

85,6

85,5

Halmstad

86,7

87,0

Sundsvall
Karlstad

85,6
86,3

85,3
86,1

Helsingborg
Jönköping

85,9
86,5

85,9
86,4

Medelålder för äldre i ordinärt boende med hemtjänst, år (N21814)
Medelålder för äldre i ordinärt boende med hemtjänst, år. Personer som enbart har trygghetslarm, matdistribution
eller mindre än två timmar hemtjänst per månad har exkluderats. Ett snitt av årets månader. Källa: Socialstyrelsens
individstatistik.

Medelålder för äldre i särskilt boende, år (N23809)
Medelålder för äldre i särskilt boende, år. Ett snitt av årets månader. Källa: Socialstyrelsens individstatistik.

Befolkningsutveckling
Vid årsskiftet 2015/2016 hade Borås 108 488 invånare. Jämfört med två år tidigare, årsskiftet
2012/2013, har antalet äldre ökat med 1 071 personer. Några trender kan ses – dels minskar
andelen nyblivna pensionärer i takt med att 50-talisterna kommer in i pensionsåldern och dels
ligger merparten av ökningen i gruppen 70-74 år, där den stora generationen fyrtiotalister
befinner sig. Förändringen visar också att den allra äldsta gruppen 95 år och mer ökar i antal. I
kommunen finns nu 30 personer som är fyllda 100 år.
2012/13
2015/16
Förändring

65-69
6077
5927
-150

70-74
4488
5362
874

75-79
3508
3751
243

80-84
2830
2877
47

85-89
1861
1888
27

90-94
856
842
-14

95209
253
44

totalt
19829
20900
1071

Prognosen framåt visar att Borås befolkning kommer att öka från 108 488 invånare 2015 till
135 415 invånare 2035. Antalet 80 år och äldre kommer att öka från 5 860 till 9 185 under samma
tidsperiod. En ökning på 3 325 personer.
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Om andelen personer som har stöd är oförändrat kommer det för åldersgruppen 80 år och äldre
innebära ett ökat behov av särskilt boende för 399 personer och hemtjänst i det ordinära boendet
för ytterligare 698 personer.
Folkmängd
Hela befolkningen
80 år och äldre

2015
108 488
5 860

2035
135 415
9 185

Tätortsgrad
Tätortsgraden anger den andel av invånarna som bor i tätort. Som tätort räknas hussamlingar
med minst 200 invånare, såvida avståndet mellan husen inte överstiger 200 meter.

Borås
Liknande kommuner äldreomsorg, Borås, 2015

2013
89,6

2014
89,6

90,0

90,0

Eskilstuna
Gävle

88,2
92,5

88,2
92,5

Halmstad
Sundsvall

90,7
84,1

90,7
84,1

Karlstad

89,3

89,3

Helsingborg

95,6

95,6

Jönköping

89,8

89,8

Tätortsgrad kommun (senaste mätning) (N00954)
Andel (%) av kommunens invånare som bor i tätort. Som tätort räknas hussamlingar med minst 200 invånare, såvida
avståndet mellan husen normalt inte överstiger 200 m. Källa SCB.
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Bilaga Mer än tur i struktur
Rapporten ”Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om kommunal effektivitet” kom under 2016
och finns att ladda ner ” http://eso.expertgrupp.se/rapporter/effektiva-kommuner/”. Det finns
även en Excel-fil där det går att se kommunernas utfall
” http://www.rka.nu/tjanster/aktuellt/nyhetsarkiv/meranturistrukturenrapportomeffektivitetiko
mmuner.2328.html ”
Rapportens utgångspunkt är att det finns en stor variation mellan olika kommuner i effektivitet
och att det finns en stor potential att antingen få ut mer verksamhet för satsade pengar eller
samma verksamhet till en lägre kostnad. Med utgångspunkten att Borås hade levererat en lika
effektiv verksamhet på ett sätt som är jämförbart med de mest effektiva bland de kommuner som
har minst lika bra resultat och minst lika svåra förutsättningar har Borås en potential att frigöra
15 205 kr/inv 65+, eller på totalt 317 784 500 kr inom äldreomsorgen. Alternativt att vi för
samma insatta resurser kan ha en andel i SÄBO på 4,7 (nu 4,0), andel som har hemtjänst på 8,7
(nu 8,0), korttid 1,7 (nu 1,2) och ändå ha mer nöjda brukare. Resultatet baseras på andel i SÄBO,
andel med hemtjänst, dygn korttidsvård, nöjda brukare i hemtjänst och SÄBO. Förutsättningarna
baseras på andelen gifta, medellivslängd, tätortsgrad och andelen äldre äldre, dvs. personer över
80 år.
Om ESO
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) syftar till att ge underlag för samhällsekonomiska och finanspolitiska beslut. ESO genomför aktuella studier genom att identifiera
viktiga frågor i samhällsdebatten och hålla ett öga på samhällsutvecklingen. Studierna är politiskt
oberoende och deras kvalitet säkerställs genomväl underbyggd forskning samt en rigorös
granskning. ESO utgör därmed även en plattform för möten mellan politik och forskning.
ESO är en självständig kommitté under Finansdepartementet. Arbetet leds av ordförande Hans
Lindblad, riksgäldsdirektör. I övrigt består ESO av ledamöter med kunskaper från olika samhällsvetenskapliga discipliner och offentlig förvaltning. Till styrelsen är också tre experter knutna. De
deltar i styrelsens möten men inte i dess beslut.
Styrelsen är ansvarig för verksamheten och anger riktlinjerna för arbetet. Detta innebär bl.a. att
styrelsen prioriterar mellan studieområden, beslutar vilka studier som ska genomföras och vilka
studier som ska ges ut i ESO:s löpande skriftserie.
De enskilda medlemmarna är i hög grad aktiva i styrelsens arbete, vilket bl.a. kommer till uttryck i
att de föreslår studieområden, fungerar som kontaktpersoner för enskilda studier och leder
referensgruppsmöten för pågående projekt. Styrelsen kan i enskilda frågor delegera sin
beslutskompetens till kansliet.
Kansliet svarar för det löpande arbetet och utgörs av kanslichef, utredningssekreterare och
kanslisekreterare. Kansliet medverkar i arbetet med att engagera författare och skriva rapporter.
Kansliet tar också fram förslag till studieområden och medverkar i upprättandet av projektplaner
inför styrelsens beslut.
Rapportens sammanfattning
Kommunerna ansvarar för en betydande del av samhällets välfärdstjänster genom att
tillhandahålla olika typer av omsorg, socialtjänst, utbildning, kultur- och fritidsverksamheter med
mera. Mycket talar för att kommunerna framöver kommer att få problem med att finansiera
välfärden vid nuvarande skattenivåer, främst som följd av en allt äldre befolkning men också som
följd av att kraven på verksamheternas kvalitet tenderar att öka över tid. Ett sätt att hantera
finansieringsproblemet är att höja skatterna, ett annat är att minska välfärdsambitionerna. Inget
av dessa alternativ ter sig emellertid särskilt attraktivt.
Ett tredje sätt att möta finansieringsproblemet är att öka effektiviteten i de kommunala
verksamheterna. Genom effektivare verksamheter kan samma arbete utföras till en lägre kostnad,
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eller så kan mer och/eller bättre verksamhet bedrivas till samma kostnad. Enligt några tidigare
studier är möjligheterna att effektivisera kommunernas verksamhet betydande. Till exempel
presenterade Skattebetalarnas förening för cirka tio år sedan en serie studier som, menade man,
visar att det finns stora pengar att spara.1 En studie av Skolverket vid samma tid gav liknande
slutsatser.2 En senare rapport som pekar på effektiviseringsmöjligheter är Vårdanalys studie av
den kommunala äldreomsorgen.3
Sammantagna indikerar dessa studier att de resurskrävande utbildnings- och
omsorgsverksamheterna i kommunerna kan bli avsevärt effektivare, och vi vill med denna studie
undersöka detta närmare.
Syftet med studien är fyrfaldigt:
• att undersöka skillnader i effektivitet hos Sveriges kommuner inom grundskolan,
gymnasieskolan och äldreomsorgen
• att undersöka vilken betydelse skillnader i yttre omständigheter har för kommunernas
effektivitet
• att diskutera möjligheterna att effektivisera de kommunala verksamheterna
• att bidra till utvecklingen av verktyg för kommunal benchmarking avseende effektivitet
Så här har vi gjort
I rapporten redovisas en serie effektivitetsanalyser av de kommunala verksamheterna grundskola,
gymnasieskola och äldreomsorg baserade på den så kallade DEA-metoden4 som vi tillämpar på
tre sätt: En första enkel modell som ställer kostnader mot prestationer och två modeller som
därutöver på olika sätt tar hänsyn till skillnader i kommunernas förutsättningar för att bedriva
verksamheterna.
Den tidsperiod som studerats är 2005–2014 för gymnasiet och äldreomsorgen och 2009–2014 för
grundskolan. Till grund för analyserna ligger statistik om kommuner och kommunala
verksamheter som tas fram av Statistiska centralbyrån (SCB), Socialstyrelsen, Skolverket, Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) med flera. En stor del av den nationella statistiken sätts
samman till nyckeltal för jämförelser och analys av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)5
i databasen Kolada varifrån merparten av de uppgifter som används i studien hämtats.
Slutsatser
En första slutsats för alla tre verksamheterna är att det finns betydande effektivitetsskillnader
mellan kommunerna. Skillnadernas omfattning varierar mellan verksamheterna, mellan de
modeller vi använt och mellan de perioder vi har analyserat, men förekommer i samtliga analyser.
En andra slutsats är att resultaten påverkas av om och hur strukturella förutsättningar beaktas,
vilket visas av effektivitetstalen för olika typer av kommuner enligt den indelning i tio
kommungrupper som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillämpar. Genomgående
minskar skillnaderna i relativ effektivitet mellan kommungrupperna då man går från de enkla
modellerna som inte tar hänsyn till skillnader i förutsättningar till modellerna där etablerade
samlingsmått för strukturförhållanden används (standardkostnadsmodeller), och minskar
ytterligare då man går till modellerna där samlingsmåtten för yttre förhållanden bryts upp och
1

Se DN Debatt 2005-08-09, En myt att kommunerna inte kan spara pengar, av Robert Gidehag m.fl., Skattebetalarnas Förening (2006),
Lägre skatt är möjligt i alla kommuner.
Skolverket (2005).
3
Vårdanalys 2013:10, Produktivitetsskillnader inom äldreomsorgen – variationer, förklaringsfaktorer och utvecklingsbehov.
4
DEA, Data Envelopment Analysis, är en metod för att systematiskt jämföra produktionsenheter med likartade produktionsförutsättningar,
se närmare beskrivning i kapitel 3.
5
RKA är en ideell förening med staten och Sveriges Kommuner och Landsting som medlemmar (www.rka.nu).
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används var för sig (strukturmodeller). De enkla modellerna tycks alltså i hög utsträckning spegla
skillnader i förutsättningar, snarare än skillnader i förmåga att använda resurserna väl, medan
modellerna som beaktar kommunernas observerbara olikheter på ett mer rättvisande sätt visar
skillnader i effektivitet.
Den genomsnittliga effektiviteten med den enkla modellen ligger runt 80 procent i grundskolan
och 70-75 procent i gymnasieskola och äldreomsorg, vilket indikerar en effektiviseringspotential
på 20-30 procent. Detta kan jämföras med de cirka 10-15 procents effektiviseringspotential som
strukturmodellerna ger. Uttryckt i pengar medför resultaten från strukturmodellen, som vi anser
är rimligast och har högst trovärdighet, att grundskolan skulle kunna spara uppåt 8 miljarder
kronor, gymnasieskolan cirka 3 miljarder och äldreomsorgen ungefär 12 miljarder baserat på
verksamheternas årskostnad 2014 sammantaget för alla kommuner. Det förefaller alltså som att
stora belopp årligen skulle kunna sparas om kommunerna bedrev verksamheterna mer effektivt.
Det ska här poängteras att det inte inom ramen för studien varit möjligt att kontrollera för alla
tänkbara skillnader i kommunernas yttre förhållanden eftersom den nationella statistiken inte
uttömmande kan beskriva dessa, och att de resultatmått som använts i studien inte kan fånga alla
aspekter av kommunernas prestationer för de aktuella verksamheterna. Vi vill dessutom påminna
om att det inte alltid är önskvärt att kommuner ska öka effektiviteten just genom lägre kostnader;
effektivisering kan också vara att göra verksamheten bättre till samma kostnad. Vad som bör
göras är både en fråga om vilka förhållanden som råder i respektive kommun och vilka
prioriteringar som är mest angelägna.
Att effektivisering är möjlig tycker vi är klart, men vi ser också tecken på att det inte alltid är så
lätt. Vid jämförelse av relativ effektivitet för flera år finner vi att resultaten på kommunnivå är
stabila över tid, inom respektive modell och verksamhet. Detta innebär att kommunala
verksamheter i hög utsträckning tycks ”ha den effektivitet de har”, vilket tyder på att hållbara
lägesförändringar i effektivitet är mödosamma att genomföra. En alternativ förklaring kan vara
att många helt enkelt inte är medvetna om sin låga effektivitet. Vår studies främsta bidrag till den
praktiska benchmarkingen mellan kommuner består i att visa hur man med DEA-metoden kan
hitta de kommuner som det finns mest att lära av för den kommun som vill jämföra sig med
andra kommuner med avseende på effektivitet. Med DEA-metoden kan man, vid sidan om att ta
fram relevanta jämförelsekommuner, visa de variabler som ligger till grund för en kommuns
effektivitetstal tillsammans med de målvärden som behöver uppnås för att kommunen ska
komma ikapp de mest effektiva kommunerna. Vi visar konkret hur detta kan gå till med exempel
i analyserna av grundskolan, gymnasieskolan och äldreomsorgen.
Förslag till fortsatt arbete
Ett verktyg för att hitta relevanta jämförelsekommuner för ökad effektivitet i den egna
kommunen både när det gäller att minska kostnaderna och när det gäller att få bättre resultat bör
göras tillgängligt för alla. En första version av ett sådant verktyg kan tas fram utifrån de modeller
som används i denna studie och genom praktisk användning utvecklas vartefter. Med tiden kan
då fler verksamheter än grundskola, gymnasium och äldreomsorg föras in i verktyget och, där
data medger, bör verktyget även kunna användas för jämförelser av enskilda enheter såsom
skolor och äldreboenden.
I Norge har man sedan tiotalet år gjort återkommande studier med resultat liknande de vi för
fram här. Vi tror att återkommande studier av detta slag också i Sverige kan ge en mer välgrundad
bild av vilka faktorer som gör vissa kommuner mer effektiva än andra och därmed underlätta
effektiviseringsarbetet i kommunerna.
Sedan mitten av 1990-talet utförs allt större andel av välfärdstjänsterna i annan än kommunal regi.
I analyserna av grundskolan, gymnasiet och äldreomsorgen har vi tittat på hur effektiviteten
påverkas av hur mycket av verksamheterna som utförs av andra än av kommunen. När det gäller
grundskolan såg vi inget signifikant samband mellan de kommunala skolornas effektivitet och
3

andelen elever som går i fristående skola, men för gymnasieskolan framkommer ett negativt
samband och för äldreomsorgen ett svagt positivt samband mellan effektivitet och andelen
elever/brukare i privat regi. Det finns alltså inget entydigt samband mellan effektivitet och
andelen välfärdstjänster som utförs i kommunal respektive privat regi.
Det tycks finnas ett positivt samband mellan volymutveckling i verksamheterna och
effektivitetsutveckling. Minskande effektivitet under perioder med minskande antal elever
respektive brukare och vice versa kan bero på svårigheter att anpassa kostymen till behoven och
därigenom ha en långsiktigt god effektivitet. Här finns ett särskilt utvecklingsområde som går ut
på att bättre länka budgetarbetet till demografiska prognoser. ”Planering för krympning” är föga
attraktivt och därmed en politisk väg som är vansklig att vandra. Likväl pekar våra resultat på
nödvändigheten av att kunna både se och gå den vägen.
Den nationella statistiken är en central byggsten i effektiv benchmarking och behöver utvecklas
både med avseende på relevans och på kvalitet. Relevans eftersom det för många verksamheter
idag saknas heltäckande statistik, där avsaknaden av bra indikatorer på kvalitet och resultat är den
största bristen. De kvalitetsbrister som finns inom vissa statistikområden kan sannolikt åtgärdas
genom ökad kvalitetsgranskning från statistikproducenternas sida. Men i grunden är det
kommunerna som måste se till att korrekta uppgifter lämnas i rätt tid så att analyser av olika slag
kan göras på ett komplett och rättvisande underlag.
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Bilaga Utbildningsnivå
Yrkeskategori

Verksamhet

Summa
tillsvidareanställda

Summa
visstidsanställda

Undersköterska

Hemtjänst, ordinärt
boende

491

23

Larmverksamhet,
ordinärt boende

26

1

Nattpatrull

51

3

Biståndsbedömd
dagverksamhet

16

2

Arbetsterapeutverksamhet

20

0

Demensteam

2

Korttids- och
avlastningsv.

102

5

Undersköterska

SUMMA

708

34

Vårdbiträde

Hemtjänst, ordinärt
boende

73

117

Larmverksamhet,
ordinärt boende

0

1

Nattpatrull

2

6

Biståndsbedömd
dagverksamhet

4

1

Korttids- och
avlastningsv.

7

3

SUMMA

86

128

794

162

Vårdbiträde
Totalsumma

1

Bilaga Brukartid
Hemtjänstgrupp

Brukartid i %
Oktober 2015

Oktober 2016

Centrum Duvan

59,6

64

Centrum Lugnet

58,7

58,4

Centrum Norrmalm

56,0

60,9

Centrum Villastan

50,5

55,2*

Fristad

56,4

60,8

Sjöbo

55,6

58*

Summa Norr

56,0

60,2*

Byttorp

47,6

60,6

Göta

50,1

55,9

Kristineberg

45,9

56

Norrby

47,4

52,8

Sandhult

60,3

58,2

Tullen

47,6

55,1

Viskafors

54,9

50,8

Summa Väster

50,6

55,4

Brämhult

47,7

45,7

Dalsjöfors

50,1

50,6

Trandared

55,4

49,3

Summa Öster

51,6

48,6

* September 2016
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1. Inledning
- 1.1 Bakgrund
Stadskansliet har, via den politiska handlingsplanen kopplad till ”Ett gott liv var dag”, att utreda
äldreomsorgens kostnader och komma med förslag till fördelnings- och uppföljningssystem. Denna
utredningsbilaga syftar till att kartlägga Borås Stads VoBo-verksamhets kostnadsbild samt utveckling.
Fokus ligger på att jämföra olika boenden över tid för att ge indikationer på hur och varför
kostnadsutvecklingen ser ut som den gör, samt att nyansera bilden av hur produktion och effektivitet
har betydelse för likställigheten i stadens vård och omsorgsboenden.

- 1.2 Syfte
Målet med utredningen är att skapa medvetenhet kring VoBo-verksamheten i staden. Redovisningen
har legat i fokus, inte bara den ekonomiska men också den statistik som används både internt och
externt. Vi vill med utredningen säkerhetsställa och kvalitetssäkra all vår redovisning.
Utredningen syftar också till att dra lärdom av vår befintliga verksamhet. Finns det förfaranden vi ska
undvika? Finns det saker vi ska eftersträva och sprida i hela verksamheten? Vår förhoppning är att
utredningen ska leda till vidare analys och lärdom genom kommunikation i hela SÄBO-verksamheten,
för att vi i Borås Stad ska utvecklas och förbättra vår egen organisation.

- 1.3 Avgränsning
Utredningen är begränsad till att omfatta SÄBO-verksamhet inom Borås stads egenregi, och rör fem
stycken boenden. Dessa är Boende 1, Boende 2, Boende 3, Boende 4, och boende 5.
Undersökningen är baserad på data från åren 2011 till 2015.

- 1.5 Tillvägagångssätt
Ett första urval gjordes utifrån samtliga särskilda boenden i Borås stads regi för att avgränsa
utredningen och omfattningen på den. Boendena valdes utifrån ett resonemang om att varje
stadsdel skulle vara representerad, att olika kostnadsnivåer utifrån redovisningen i Agresso skulle
finnas med samt att ett diversifierat urval av boenden kopplat till platsantal skulle göras. En
arbetsgrupp bestående av representanter från Kvalité och utveckling, Redovisningsservice, Öster
kommungemensam äldreomsorg, Ekonomistyrning och Biståndsenheten har träffats kontinuerligt
under det gångna året för att diskutera innehåll och nödvändig data för undersökningen. Den data
som behandlas i denna utredning är hämtad från Viva, Agresso och Heroma.
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- 1.6 Disposition
Resterande del av det inledande första avsnittet berör och förklarar sådana termer som är bra att
känna till för det fortsatta läsandet. Dessutom presenteras SÄBO-snurran som är den
finansieringsmetod som gäller för Borås Stads VoBo-verksamhet.
Under avsnitt 2 ”Undersökning” presenteras indata som använts i utredningen. Varje boende
avhandlas för sig och avsnittet avslutas med en sammanställd bild samtliga undersökta boenden och
år.
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I det tredje avsnittet ”Analys och slutsatser” förs diskussion och resonemang kopplade till den
indata som presenterats i avsnitt två, för att sedan mynna ut i diverse slutsatser. Även här delas
avsnittet upp per boende för att sedan avslutas med en sammanfattad bild av vad utredningen
kommit fram till. Utredningen i sin helhet avslutas med att beröra sådana frågor som behöver
undersökas vidare.

- 1.7 Kritikavsnitt
Utredningen omfattar en undersökning gjord på fem av stadens boenden över en femårsperiod.
Underlaget är av sådan omfattning att det kan anses vara representativt för samtliga av stadens
boenden vad gäller sambandsanalysen. Däremot är mätpunkterna, antal år, för få för att
sambandsanalysen i sig ska vara helt tillförlitlig. De resonemang kring samband som förs inom ramen
för undersökningen bör därför läsas som fingervisningar snarare än exakta underlag för framtida
styrning.
Detta är kanske den främsta anledningen till att inte överstudera jämförelsen mellan boendena
beträffande denna punkt, utan istället implementera resonemanget i framtida planering och
uppföljning av verksamheten.

- 1.8 Mätetal
-

1.8.1 Nettoarbetad tid

Ett mätetal som återkommer frekvent i denna rapport är ”nettoarbetad tid”. Med detta menas de
timmar som arbetstagarna på ett boende faktiskt utfört varje år. Statistiken är hämtad från Heroma
efter beställning till Personal och förhandling på Stadskansliet. Dessa listor innehåller information om
vad som hänt under året på respektive boende vad gäller personalen, och innefattar alltså samtliga
timmar som utförts på dessa, oavsett var man har sin grundtillhörighet. Detta för att få den verkliga
nettoarbetade tiden.
Om man studerar listorna som legat till grund för mätetalen bör poängteras att slutsumman
benämns ”***TOTAL inkl arvode exkl jour/beredskap”, men utredningen har valt att namnge posten
”nettoarbetad tid” istället.

-

1.8.2 Kr/timme nettoarbetad tid

Ställs den nettoarbetade tiden i relation till kostnadsutfallet, ges ett nyckeltal som beskriver hur
mycket varje utförd timme kostar innevarande år hos boendet, ”Kr/timme nettoarbetad tid”. Detta
nyckeltal fångar upp två viktiga storheter i boendets verksamhet, dels beskrivs hur många
personaltimmar som arbetats på boendet vilket är en grundläggande förutsättning för en väl
fungerande verksamhet, men också det kostnadsutfall som genererats.

- 1.9 SÄBO-snurran
För de kommungemensamma VoBo-platserna hanteras ersättningen via den s.k. ”SÄBO-snurran”.
Det finns 820 platser som hanteras med denna snurra. Ett beviljat beslut om korttid skickas till
kommungemensam äldreomsorg (KG ÄO), där sker en placering av personen på lämpligt Vård- och
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omsorgsboende. Den förvaltning som beslutat om korttidsplatsen får 2016 betala 609 tkr/år till KG
ÄO (för 2015 är det 603 tkr/år). KG ÄO ersätter sedan den enheten där personen har placerats med
det av KS fastställda produktionspriset som för 2016 varierar mellan 516 tkr/år och 728 tkr/år (För
2015 var variationen mellan 481 tkr/år och 716 tkr/år)
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2. Undersökning
- 2.1 Boende 1
-

2.1.1 Kostnadsutveckling

Som kan ses i diagrammet är budgetföljsamheten på boendet god. Sett över perioden har platspriset
ökat med 39 000 kr/belagd plats eller 3 900 000 kr totalt.

Boende 1
640
620

Platspris

600
580
560
540
520
500
Utfall

2011
563

2012
590

2013
602

2014
605

2015
602

Budget

569

593

600

603

597

I tabell 1.1 nedan kan produktionsprisets utveckling ställt mot den faktiska kostnadsutvecklingen
följas mellan 2011 till 2015. Här kan konstateras att de båda mätetalens förändringar till stor del
överensstämmer. Skillnaden i produktionspris och kostnad per plats på boendet 2011 uppgick till 45
000 kr respektive 60 000 kr 2015. Glappet har ökat något under perioden men ökningen får ändå
anses vara en jämförelsevis liten sådan. Finansiering av boendet kommer till förhållandevis stor del
från produktionspriset (90,16 %), dock visar undersökningen på en ökad andel intäkter från annat
håll än just produktionspriset (92 % 2011 mot 90,16 % 2015). Det är främst det större negativa
resultatet som bidrar till förändringen av finansieringen.
-

Tabell 1.1

Boende 1
Sålda platser
Kostnad
∆, sålda platser
∆, kostnad

2011
518
563

2012
539
590
21
26

2013
540
602
1
12

2014
551
605
10
3

2015
542
602
-8
-3
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-

2.1.2 Kostnadssammansättning

Tabellen nedan beskriver kostnadssammansättningen på boendet sett över perioden 2011-2015.
Fördelningen är relativt stabil över åren, dock kan konstateras att mer av kostnadsmassan idag består
av personalkostnader på bekostnad av tjänstekostnaderna.
-

Tabell 1.2

Boende 1
Personal
Material
Tjänster
Varav lokalkostnader

2011
74,8%
4,7%
20,5%

2012
76,1%
4,7%
19,2%

2013
74,9%
4,6%
20,5%

2014
76,9%
4,3%
18,8%

2015
76,5%
4,5%
19,0%

De poster som ser störst förändring under perioden 2011-2015 kan följas i tabell 1.3 nedan.
Kostnaden för timlön per belagd plats minskar under perioden samtidigt som fördelade
personalomkostnader ser en motsvarande ökning.
En omfördelning/uppdelning av tre konton inom kontoklass 6 (Tjänstekostnader) sker under
perioden, summan förblir relativt konstant men fördelningen ändras från år till år.
Kostnader för månadslön har ökat med 50 tkr/belagd plats under mätperioden, att boendets totala
kostnadsutfall endast ökat med knappa 40 tkr/belagd plats stödjer den data som visats i tabell 1.2
ovan om att tjänstekostnaderna minskat medan personalkostnaderna ökat i andel.
-

Tabell 1.3

Kostnad per belagd plats
Månadslön
Timlön
Fördelade personalomkostnader
Kost stöd.
Köp av huvudverksamhet/Stöd
ÄHO
Intern köpt rehab

-

2011
258,7
25,7
7,4

2012
279,0
19,5
24,1
26,6

2013
281,5
8,4
29,8
23,6

98,4
4,0

61,2
7,4

23,1
53,8

-

2014
299,7
4,8
30,8
22,9
15,4
52,8 -

2015
308,2
8,4
28,0
21,8
69,2

2.1.3 Verksamhetsmått

Från datasammanställningen nedan framgår att sjukfrånvaron på boendet fluktuerar genom åren och
noterar den högsta andelen 2015, då frånvaro i längre än 60 dagar ökade med dryga 60 %, eller 3 000
timmar. Vidare går att utläsa hur stor del av sjukfrånvaron som handlar om sjukfall i längre än 60
dagar, vilken har legat kring 60 %.
Beläggningen har ökat på boendet vilket har en positiv inverkan på platsnyckeltalen. Slutligen
framgår att arbetad tid av timanställda minskar kraftigt samtidigt som bokade timmar från pool ser
en knappt motsvarande ökning.
-

Tabell 1.4

Sjukfrånvaro, %
Varav frånvaro >= 60 dagar, %
Beläggning, %
Timanställda, timmar
Bokade timmar från pool

2011
6,7
62,9
94
14205
636

2012
8,7
61,1
91
9603
5437

2013
7,5
56,6
93
4160
6049

2014
7,4
54,5
94
2408
5364

2015
9,2
63,3
97
4305
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Nedan följer en sammanställning av planerade och nettoarbetad tid på boendet för de olika
personalkategorierna. Här går att utläsa att den tid som utförs av vårdbiträden minskat med 3000
timmar samtidigt som utförd tid av undersköterskor ökat med knappa 7000 timmar under perioden
2011-2015. Totalt utförde man 4700 fler timmar 2015 än 2011 på boendet, trots detta har inte
nyckeltalet ”Nettoarbetad tid per plats” ändrats någonting under perioden, vilket vittnar om att
beläggningen ökat under åren.
På boende 1 har timpriset ökat med 20 kr/timme från 2011 till 2015, ökningen kan helt och hållet
härledas till personalkostnader vilket förklarar hur man kan ha behållit mängden nettoarbetad tid per
plats.
-

Tabell 1.5

Vårdbiträde, nettoarbetad tid

2 011
17 385

2 012
19 418

2 013
16 527

2 014
14 799

2 015
14 571

Undersköterska, nettoarbetad tid

86 529

83 997

86 186

90 978

92 999

3 297

3 453

3 188

3 571
630

2 622
1 707

107 211

106 868

105 901

109 977

111 899

356
266

362
275

381
285

372
286

376
287

1 584

1 631

1 582

1 625

1 602

Ledningspersonal, nettoarbetad tid
Administrativ personal annan, net.arb.
Nettoarbetad tid totalt
Kr/tim nettoarbetad tid, totalt
Kr/tim net.arb. tid, personalkostnader
Nettoarbetad timme per plats

-
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2.2 Boende 2, 19 platser
-

2.2.1 Kostnadsutveckling

Från diagrammet går att utläsa att kostnaderna för belagda platser på boendet sett stora
förändringar under perioden för undersökningen. Boendets kostnader har minskat med 77 000
kr/belagd plats, men i absoluta tal har boendets totala omsättning ökat med knappa 2 800 000 kr
mellan 2011 och 2015. Boendet är det minsta sett till antal platser i denna undersökning, så ett
utökat antal platser i kombination med en ökad beläggning får stor genomslagskraft på nyckeltalet
”Kostnad per belagd plats”. Ett vidare resonemang och en tydligare analys kring vad som hänt
beskrivs i analysavsnittet i denna rapport.

Boende 2
850

Platspris

800
750
700
650
600

2011

2012

2013

2014

2015

Utfall

768

780

777

667

691

Budget

702

761

747

661

646

Den mekanism som ska styra intäktssidan på Borås stads särskilda boenden, och därmed
kostnaderna i största utsträckning, är produktionspriset. I tabell 2.1 nedan beskrivs intäkter från
sålda platsers utveckling ställt mot den faktiska kostnadsutvecklingen.
Skillnaden i intäkten och kostnad per belagd plats på boendet 2011 uppgår till 78 000 kr respektive
54 000 kr 2015. Glappet mellan de båda mätetalen har alltså minskat, vilket innebär att finansiering
av boendets belagda platser i allt större utsträckning kommer från produktionspriset. I den totala
redovisningen för Boende 2 framgår också att finansieringen av boendets totala kostnader i större
omfattning kommer från produktionspriset, 89,9% 2011 mot 92,2% 2015.
-

Tabell 2.1

Boende 2
Sålda platser
Kostnad per plats
∆, sålda platser
∆, kostnad per plats

-

2011
690
768

2012
694
780
4
12

2013
673
777
-21
-3

2014
632
667
-41
-110

2015
637
691
5
24

2.2.2 Kostnadssammansättning

Boendets kostnadssammansättning har sett viss förändring under mätperioden, andelen
personalkostnader har minskat i förhållande till tjänstekostnader. Där bör kommenteras att
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majoriteten av tjänstekostnaderna också består av köpta personaltimmar från olika funktioner i
kommunen. Bland annat för sjukgymnaster och administrativt stöd.
-

Tabell 2.2

Personal
Material
Tjänster
Varav lokalkostnader
Kapitalkostnader

2011
80,7%
4,2%
14,3%

2012
77,5%
3,9%
17,8%

2013
76,7%
5,2%
18,0%

2014
77,9%
4,2%
17,9%

2015
77,4%
4,2%
18,4%

0,7%

0,8%

0,1%

0,00%

0,00%

De poster som ser störst förändring under perioden 2011-2015 kan följas i tabell 2.3 nedan, tabellen
omfattar alltså inte samtliga personalkostnader. Kostnader per belagd plats för månadslöner på
boendet har minskat i takt med att beläggningen ökat fram till och med 2014. Till 2015 ökar
kostnadsutfallet med 35 000 kr/belagd plats, en tydlig analys av detta följer under analysavsnittet.
Vidare kan konstateras att frånvaroersättningen på boendet har ökat markant under perioden, från
23 100 till 68 000 kr/belagd plats, detta trots att beläggningen ökat markant under samma period.
-

Tabell 2.3

Boende 2
Månadslön
Sjukfrånvaro
Frånvaro övrigt
Personalförsäkringar

-

2011
370,9
-13,1
-20,0
161,7

2012
350,6
-5,4
-13,3
153,6

2013
349,3
-10,2
-16,9
149,1

2014
325,1
-5,8
-34,5
124,2

2015
360,9
-27,9
-40,1
132,1

2.2.3 Verksamhetsmått

Mellan 2011 och 2014 har sjukfrånvaron på boendet legat relativt väl inom intervallet för en
”normal” sjukfrånvaro, dvs. 2-4 %. 2015 års utfall är desto högre, där är det sjukfrånvaron i över 60
dagar som ökat markant från 350 till 2 900 timmar. Då Boende 2 är en liten enhet får sådana
förändringar kraftiga genomslag på nyckeltalen. Trenden för sjukfrånvaro under 60 dagar är också
den negativ, och har varit det sedan 2012 med en fördubbling av sjuktimmarna till 2015. Detta
förklarar den ökade frånvaroersättningen som nämndes i föregående avsnitt.
Beläggningen har, som tidigare nämnts, ökat från 2011 till 2015. Detta är en av orsakerna till att
nyckeltalen förbättrats såpass väl på boendet under mätperioden.
Slutligen kan konstateras att antal timmar bokade från pool ökat succesivt under åren, samt att
timmar gjorda av timanställda legat relativt konstant.
-

Tabell 2.4

Sjukfrånvaro, %
Varav frånvaro >= 60 dagar, %
Beläggning, %
Timanställda, timmar
Bokade timmar från pool

2011
4,3
40,4
81

2012
1,7
0,0
76

2013
3,9
46,2
80

2014
3,6
25,1
98

2015
10,2
68,9
99

2853
1422

2675
1306

2716
1842

2828
2120

2711

13

Tidigare konstaterades att beläggningen ökat på boendet under perioden för undersökningen. Som vi
kan se i tabell 2.5 ger detta utslag på bemanningen, vilken ökat markant sett till antal timmar. En
överlägsen majoritet av den nettoarbetade tiden görs av undersköterskor, och den andelen har även
ökat mellan 2011 och 2015. Vidare kan konstateras att boendet har överlägset mest nettoarbetad tid
per belagd plats jämfört med övriga boenden i undersökningen. Åren 2011-2013 var Boende 2 också
det absolut dyraste sett till platspriset per belagd plats, men detta skiftade 2014 och under 2015 låg
boendets platspris knappa 38 000 kr över genomsnittet för de fem boendena. Det står att jämföras
med 130 000 kr över genomsnittet 2011. En närmare analys följer i analysavsnittet.
-

Tabell 2.5

Vårdbiträde, nettoarbetad tid
Undersköterska, nettoarbetad tid
Ledningspersonal, nettoarbetad tid
Administrativ personal annan, net.arb.
Nettoarbetad tid totalt
Kr/tim nettoarbetad tid, totalt
Kr/tim nettoarbetad tid, personalkostnader
Nettoarbetad timme per belagd plats

2 011
5 364

2 012
3 235

2 013
4 560

2 014
4 385

2 015
5 741

22 833

25 415

23 931

26 039

27 498

1 178

1 325

1 432

585
772

931
863

29 375

29 975

29 923

31 782

35 034

360
291

376
291

395
303

391
304

371
287

2 133

2 076

1 969

1 707

1 863
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- 2.3 Boende 3
-

2.3.1 Kostnadsutveckling

På Boende 3 skedde en kraftig kostnadsutveckling under åren 2013-2014 med en ökning om
50 000 kr/belagd plats och år. 2012 och 2015 förbättras kostnadsutfallen. En del av anledningarna till
detta mönster är boendets beläggning, som 2013 och 2014 såg en inte obetydande sänkning hos det
nyckeltalet, för att sedan öka till toppnotering för mätperioden 2015. Vidare syns tydligt i
diagrammet att boendet fram till och med 2013 följde budget väl. Närmare analys följer.

Boende 3
710
690
Platspris

670
650
630
610
590

2011

2012

2013

2014

2015

Utfall

615

601

652

704

684

Budget

624

612

650

652

640

Från tabell 3.1 nedan kan konstateras att boendets kostnader samt intäkter för sålda platser följer
varandras mönster. Kostnadsutfallet tenderar dock att göra kraftigare svängningar både upp och ner
jämfört med intäktsposten. Skillnaden mellan intäkt och kostnad var 2011 41 000 kr/belagd plats,
motsvarande siffra 2015 var 60 000 kr. Boendet finansieras alltså i allt större utsträckning av övriga
intäkter.
-

Tabell 3.1

Boende 3
Sålda platser
Kostnad
∆, sålda platser
∆, kostnad

2011
574
615

2012
569
601
-5

2013
595
652
26

2014
641
704
46

2015
624
684
-17

-14

51

52

-20

15

-

2.3.2 Kostnadssammansättning

Utifrån nedanstående tabell kan utläsas att kostnadssammansättingen på boendet har ändrats något
sedan 2011. Andelen personalkostnader har ökat med dryga 5 procentenheter och tjänster har sett
motsvarande minskning. Skiftet i andelarna beror på att personalkostnader på boendet ökat medan
tjänstekostnaderna hållits på samma nivå som 2011.
-

Tabell 3.2

Personal
Material
Tjänster
Varav lokalkostnader
Kapitalkostnader

2011
67,9%
4,1%
27,7%

2012
70,6%
5,3%
23,8%

2013
70,3%
4,6%
24,7%

2014
72,4%
4,4%
22,9%

2015
73,2%
4,4%
22,4%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,0%

De kostnadsslag som ser störst förändring under perioden 2011-2015 kan ses i tabell 3.3 nedan. Att
lönekostnader är den post som sett störst förändring stämmer väl överens med det som tidigare
nämnts för boendets utveckling. Vidare kan konstateras att uppdelningen av tjänsteinköp är
inkonsekvent under mätperioden.
-

Tabell 3.3

Boende 3
Månadslön
Personalförsäkringar
Kost stöd.
Köp av h.v./Stöd ÄHO
Intern köpt rehab

-

2011
256,5
110,2

2012
262,6
105,6
25,5
59,1

118,4
-

-

2013
284,1
111,9
22,9
24,7
55,0

2014
317,5
126,0
22,3
17,9
62,1 -

2015
316,4
126,4
21,0
74,7

2.3.3 Verksamhetsmått

Sjukfrånvaron på boendet har en svag negativ trend, där frånvaron i färre än 60 dagar står för den
stabila negativa utvecklingen medan timmarna för frånvaro i fler än 60 dagar fluktuerar kraftigt. Den
totala frånvaron har stigit med dryga 30 % sett i antal timmar, från 15 300 till 20 300 h.
Nettoarbetad tid av timanställda har minskat märkvärt under mätperioden samtidigt som bokade
timmar från pool ökat i något kraftigare takt. Totala antalet timmar från dessa två poster har ökat
med dryga 5 000, alltså i samma storleksordning som sjukfrånvaron gjort på boendet. En närmare
analys följer i analysavsnittet.
-

Tabell 3.4

Sjukfrånvaro, %
Varav frånvaro >= 60 dagar, %
Beläggning, %
Timanställda, timmar
Bokade timmar från pool

2011
7,4
55,4
93
23734
1760

2012
8,6
64,3
95
16221
10755

2013
8,9
54,1
91
16032
14540

2014
7,9
51,4
92
15856
15229

2015
9,2
56,6
96
15453
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Den totala nettoarbetade tiden på Boende 3 har ökat med knappa 20 000 timmar, motsvarande
11,38 %. Andelen timmar gjorda av undersköterskor har ökat mest sett till absoluta tal sedan 2011,
närmare 16 000 stycken, medan timmar av lednings- och administrativ personal ökat mest relativt
sitt utgångsvärde, 256 % eller 5 800 timmar.
Antalet nettoarbetad tid/belagd plats på boendet har ökat med dryga 100 timmar sedan 2011,
dessa data bekräftas av stycket om kostnadssammansättning där det konstaterades att andelen
personalkostnader ökat sedan 2011 medan tjänstekostnader legat på samma nivå, och därför skiftat
andel.
-

Tabell 3.5
2 011
33 786

2 012
31 422

2 013
26 307

2 014
34 970

2 015
32 225

137 582

135 585

133 583

147 614

154 123

Ledningspersonal, nettoarbetad tid
3 701
Administrativ personal annan, nettoarbetad tid

3 602

4 585

6 235
1 316

5 970
3 513

175 069

170 609

164 475

190 135

195 831

392
266

402
283

433
305

409
296

402
294

1 569

1 497

1 506

1 722

1 700

Vårdbiträde, nettoarbetad tid
Undersköterska, nettoarbetad tid

Nettoarbetad tid totalt
Kr/tim nettoarbetad tid, totalt
Kr/tim nettoarbetad tid, personalkstn
Utförd timme per plats
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- 2.4 Boende 4,
-

2.4.1 Kostnadsutveckling

På Boende 4s äldreboende har kostnadsutfallet fluktuerat med en trend som pekar nedåt.
Kostnad/belagd plats har minskat med 21 tkr sedan 2011. Det ska sägas att just beläggningen ökat
markant från dryga 21 platser till 27, och detta ger stort utslag på platspriset. Den totala
omsättningen har ökat med dryga 3,4 mnkr sedan 2011,och en stor del av den ökningen härleds till
det utökade antalet platserna.

Boende 4
710
690

Platspris

670
650
630
610
590
570

2011

2012

2013

2014

2015

Utfall

669

627

655

630

648

Budget

606

611

643

631

583

Den mekanism som ska styra majoriteten av intäktssidan på Borås stads särskilda boenden och
därmed också kostnaderna i största utsträckning är produktionspriset. I tabell 4.1 nedan kan
produktionsprisets utveckling ställt mot den faktiska kostnadsutvecklingen på boendet studeras.
Utifrån tabellen kan konstateras att skillnaden i produktionspris och kostnad per plats på boendet
2011 uppgår till 98 tkr respektive 63 tkr 2015. Finansiering av boendet kommer alltså i större
utsträckning från produktionspriset 2015 än 2011, 90,42 % mot 85,28.
-

Tabell 4.1

Boende 4
Sålda platser
Kostnad
∆, sålda platser
∆, kostnad

2011
571
669

2012
531
627
-39
-42

2013
581
655
50
28

2014
578
630
-3
-24

2015
585
648
8
17

18

-

2.4.2 Kostnadssammansättning

Trenden hos de boenden som tidigare nämnts i den här rapporten har varit ett nära samband mellan
förändringar i andel av kostnadsmassan för personal och tjänster. På Boende 4 har detta samband
gällt personal- och materialkostnader istället. Andelen materialkostnader har gått från att vara den
högsta andelen bland boendena 2011 till att vara den lägsta 2015.
-

Tabell 4.2

Personal
Material
Tjänster

2011
76,1%
5,4%
18,5%

2012
77,9%
5,4%
16,7%

2013
75,8%
5,8%
18,3%

2014
77,3%
4,4%
18,3%

2015
78,5%
2,9%
18,6%

Kostnadsutvecklingen på kontonivå för boendet följer tidigare observationer där lönekostnader är
den största drivaren. En stor del av utvecklingen i månadslön kommer från sänkningen på kontot
timlön. Detta stämmer väl överens med det vi kommer se i nästa avsnitt angående antal timmar
gjorda av timanställda.
-

Tabell 4.3

Boende 4
Månadslön
Timlön
Fördelade personalomkostnader
Stödverksamhet (kost)

-

2011
298,5
50,2
10,7
76,4

2012
288,8
32,7
31,8
23,3

2013
300,5
18,9
46,2
32,9

2014
339,5
18,6
22,9
35,4

2015
350,8
16,9
13,2
38,8

2.4.3 Verksamhetsmått

Trenden för sjukfrånvaron för 2011-2014 var en stadigt ökande sådan, men 2015 bröts den trenden
tack vare att antalet timmar för sjukfrånvaro i fler än 60 dagar mer än halverades. Samtidigt ökade
den kortare sjukfrånvaron till knappa 2 300 timmar från 1 650. Boendet har den lägsta andelen
sjukfrånvaro av samtliga i undersökningen.
Som nämndes i det tidigare avsnittet kan här konstateras att antal timmar gjorda av timanställda på
boendet mer än halverats, samtidigt som antal bokade timmar från pool steg under första delen av
mätperioden för att sedan sjunka ned till snarlik notering som 2011.
-

Tabell 4.4

Sjukfrånvaro, %
Varav frånvaro >= 60 dagar, %
Beläggning, %
Timanställda, timmar

2011
5,8
33,7
93
8021

2012
6,3
50,4
us
5089

2013
6,2
50,7
90
3736

2014
7,5
61,0
93
3782

Bokade timmar från pool

2032

3349

3501

1960

2015
5,5
32,2
98
3672
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Totalt har antalet gjorda timmar på boendet ökat med 10 000 st och kan helt härledas till ökningen
för undersköterskors gjorda tid. Vidare kan konstateras att Boende 4 har näst mest nettoarbetad tid
per plats av de undersökta boendena. Översätts sedan den utförda tiden och kostnadsutfallet/belagd
plats visar tabellen på samma kostnadsnivå 2011 som 2015, detta kan till största delen härledas till
förändringen i beläggning. Ett vidare resonemang kring detta förs i analysavsnittet.
-

Tabell 4.5

Tid i timmar
Vårdbiträde, nettoarbetad tid

2 011
14 045

2 012
11 266

2 013
11 539

2 014
8 721

2 015
12 748

Undersköterska, nettoarbetad tid

26 688

24 253

31 856

35 982

37 077

1 381

995

1 720

1 661

1 640

42 114

36 514

45 115

46 364

51 465

340
259

363
283

366
277

354
274

345
271

1 969

us

1 790

1 780

1 876

Ledningspersonal, nettoarbetad tid
Nettoarbetad tid totalt
Kr/tim nettoarbetad tid, totalt
Kr/tim nettoarbetad tid, personalkstn.
Nettoarbetad timme per plats
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- 2.5 Boende 5
-

2.5.1 Kostnadsutveckling

Utfallet för kostnadssidan på Boende 5 ökade kraftigt mellan 2011-2014, för att sedan vända något
under 2015. Det var under 2014 som utfallet lämnade en annars följsam kurva längsmed budget, för
att under 2015 hålla differensen på samma nivå som för 2014. Sett över perioden har priset/belagd
plats ökat med 81 tkr, eller knappa 6,6 mnkr i total omsättning.

Platspris

Boende 5
660
650
640
630
620
610
600
590
580
570
560

2011

2012

2013

2014

2015

Utfall

564

586

614

657

645

Budget

580

580

626

640

628

Den mekanism som ska styra majoriteten av intäktssidan på Borås stads särskilda boenden och
därmed också kostnaderna i största utsträckning är produktionspriset. I tabell 5.1 nedan kan
produktionsprisets utveckling ställt mot den faktiska kostnadsutvecklingen följas.
Skillnaden i produktionspris och kostnad per plats på boendet 2011 uppgår till 31 tkr och 76 tkr
2015. Finansiering av boendet kommer alltså i större utsträckning från andra källor än sålda platser,
vilket till största delen beror på att boendet har gått från att göra ett positivt resultat 2011, till att gå
med drygt motsvarande underskott.
-

Tabell 5.1

Boende 5
Sålda platser
Kostnad
∆, sålda platser
∆, kostnad

2011
533
564
-

2012
537
586
3
22

2013
557
614
21
27

2014
582
657
25
43

2015
569
645
-13
-12
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-

2.5.2 Kostnadssammansättning

I tabellen nedan beskrivs de olika kostnadsslagens andel av boendets totala kostnader från 2011 till
2015. Där kan utläsas att material- och tjänstekostnaders andel av totalen har ökat på bekostnad av
personalkostnader, vilket är ovanligt sett till övriga boenden. Sedan 2013 har dock andelen
personalkostnader ökat.
-

Tabell 5.2

Personal
Material
Tjänster

2011
79,0%
2,6%
18,4%

2012
73,3%
2,6%
24,1%

2013
72,8%
5,4%
21,8%

2014
73,4%
4,5%
22,1%

2015
74,8%
4,1%
21,1%

De poster som ser störst förändring under perioden 2011-2015 kan ses i tabell 5.3 nedan. Här kan
konstateras att även om kostnadssammansättningen på totalen på boendet har ändrats mot att bli
mer material- och tjänstetung så ökar även personalkostnaderna. De tjänstekostnader som sett
störst förändring från år till år är stödverksamhet för kost och administration.
-

Tabell 5.3

Boende 5
Månadslön
Fördelade personalomkostnader
Admin. Stöd
Kost stöd.

-

2011
269,2
65,0
10,2
28,7

2012
263,3
24,9
33,7
43,0

2013
275,7
58,8
41,0
25,9

2014
338,0
51,0
48,5
22,5

2015
341,9
53,7
43,5
19,9

2.5.3 Verksamhetsmått

Sjukfrånvaron på Boende 5 står för den kraftigaste ökningen bland de undersökta boendena. Det är
sjukfrånvaron i fler än 60 dagar som ökat exponentiellt sedan 2012, med dryga fördubblingar av antal
timmar varje år. Från 1 600 till 15 200 timmar. Andelen kortare frånvaro har ökat från 3 700 timmar
2011 till 5 900 2015.
Timmar gjorda av poolpersonal och timanställda har sjunkit succesivt under perioden för
undersökningen. År 2012 sticker ut för Boende 5 vad gäller timanställda, orsaken till detta diskuteras
vidare i analysavsnittet.
-

Tabell 5.4

Sjukfrånvaro, %
Varav frånvaro >= 60 dagar, %
Beläggning, %
Timanställda, timmar
Bokade timmar från pool

2011
4,8
36,6
93
233
8779

2012
4,8
23,6
94
9413
6883

2013
6,4
46,3
92
26
6455

2014
9,4
57,8
93
5036

2015
16,9
71,9
96
377
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Nettoarbetad tid på Boende 5 har fluktuerat över mätperioden. Under 2012 utförs dryga 13 000 fler
timmar än 2011, 5 000 fler från vårdbiträden och 10 000 fler av undersköterskor medan man helt
slutar redovisa nettoarbetad tid av ledningspersonal. 2013 sjunker den nettoarbetade tiden med
motsvarande andel, dock sker den största sänkningen för vårdbiträden som 2013 utförde 10 000
timmar färre än 2012. Därefter ökar nettoarbetad tid markant till 2014, 25 000 timmar, för att sedan
plana ut mot 2015.
Från nyckeltalen ”Utförd timme per plats” samt ”Kr/timme utförd tid” kan konstateras att det blivit
markant dyrare att hålla dryga 1 600 nettoarbetad tid per plats 2014 och 2015 jämfört med 2012. En
av förklaringarna är andelen timmar som utförs av vårdbiträden kontra undersköterskor. 2012 var
andelen 17,1 % medan den 2014 och 2015 var 8,5 respektive 10,7 %.
-

Tabell 5.5

Vårdbiträde, utförd tid

2 011
13 301

2 012
18 257

2 013
8 119

2 014
9 246

2 015
11 940

Undersköterska, utförd tid

78 975

88 880

85 813

99 772

99 180

1 871

0

0

271

-82
0

94 147

107 137

93 932

109 289

111 038

390
308

360
264

421
306

391
287

390
292

1 446

1 628

1 459

1 679

1 652

Ledningspersonal, utförd
Administrativ personal annan, utförd
Utförd tid totalt
Kr/tim utförd tid, totalt
Kr/tim utförd tid, personalkostnader
Utförd timme per plats

Boendet har under 2014 och 2015 berörts av borttagandet av delade turer. Den redovisade
merkostnaden för detta förfarande uppgick till 2,6 respektive 1,3 mnkr sett till Stadsdelsnämnd Norrs
VoBo-verksamhet. Det skulle innebära 800 000 respektive 400 000 kr totalt i ökade merkostnader
för boendet om kostnaderna antas fördelas proportionerligt efter antal SÄBO-platser i Norrs
stadsdelsverksamhet.
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- 2.6 Sammanställning
I diagrammet nedan visas samtliga fem undersökta boenden tillsammans. 2011 var den totala
spännvidden på boendenas individuella kostnader 204 000 kr/plats, 2015 var densamma 90 000 kr.
Bortser man från Boende 2 2011, då boendet hade låg beläggning och därmed ett högt platspris, är
skillnaden mellan resterande boenden istället dryga 105 000 kr/plats. Man kan alltså konstatera att
de undersökta boendena 2015 var mer likställda ur kostnadssynpunkt per plats.
I tabell 6.1 redovisas det sammanlagda kostnadsutfallet för boendena, tillsammans med intäkterna
från sålda platser, eller produktionspriset. Att de inte är lika stora beror främst på att intäkter från de
boende inte redovisas under denna post. Förändringen från år till år hos de båda posterna är dock av
intresse att följa då de ska korrelera väl, vilket de till synes också gör i denna sammanställning,
förutom år 2013. Om posterna korrelerar innebär det att boendena justerar sina totala kostnader
utefter det platspris de får från SÄBO-snurran där även beläggning ingår.

Kr/belagd plats
770 000
720 000
670 000
620 000
570 000
520 000

2011

2012

2013

2014

2015

Boende 5

564 439

586 079

613 556

656 912

644 673

Boende 2

767 901

780 194

777 171

667 078

691 334

Boende 4

669 098

626 749

654 841

630 492

647 558

Boende 1

563 475

589 789

602 285

605 098

601 661

Boende 3

615 224

600 912

652 179

703 723

683 741

Genomsnitt

602 511

606 005

638 436

660 951

652 903

-

Tabell 6.1

Tkr
Sålda platser
Förändring
Bruttokostnad
Förändring

2011
155 511

2012
2013
2014
2015
156 732 161 869 172 735 176 102
1 221
5 173
10 866
3 367
-168 426 -170 239 -179 375 -190 248 -194 885
1 813
9 136
10 873
4 637
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2011 var spridningen mellan boendena för nettoarbetad tid/belagd plats stor, 677 timmar skiljde
mellan högsta och lägsta notering. 2014 noterades den minsta spridningen, 157 timmar och 2015 var
den 281 st. Vidare går att utläsa att det är de två mindre boendena som har den högsta
bemanningen sett till årsbasis. Detta är inte förvånande då den grundbemanning som krävs för att ha
ett boende, oavsett antal platser, slås ut på färre brukare.
Vidare kan konstateras att genomsnittet för nettoarbetad tid/belagd plats sjunker något till 2013
för att sedan stiga till högsta nivå 2015. Då beläggningen för samtliga boenden ökat från 2011 till
2015, motsvarande 19 brukare, kan slutsatsen dras att man 2015 utförde betydligt fler timmar än
2011. Detta resonemang stöds också av den data som presenterats, dryga 58 000 fler timmar
utfördes 2015, vilket motsvarar drygt 34 st årsarbetare, 3,2 av dessa är administrativ personal.

Nettoarbetad tid/belagd plats
2 200
2 100

Timmar

2 000
1 900
1 800
1 700
1 600
1 500
1 400

2011

2012

2013

2014

2015

Boende 5

1 446

1 628

1 459

1 679

1 652

Boende 2

2 133

2 076

1 969

1 707

1 863

Boende 4

1 969

1 726

1 790

1 780

1 876

Boende 1

1 584

1 631

1 582

1 625

1 602

Boende 3

1 569

1 497

1 506

1 722

1 700

Genomsnitt

1 587

1 588

1 543

1 669

1 681
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Samtliga boenden noterar sina högsta timkostnader 2013, då minskade den nettoarbetade tiden
gjord av vårdbiträden med 17 000 timmar och för undersköterskor steg antalet timmar med 2 000.
Efter 2013 sjunker sedan nyckeltalet ner mot den nivå som var 2011 och 2012. Kostnaderna ökar
kraftigt mellan 2012-2013 och 2013-2014 för att sedan plana ut under 2015. Kombinationen med
totalt minskad nettoarbetad tid och en kraftig kostnadsökning får stor inverkan på timkostnaden
2012-2013. 32 kr/timme eller 8,4 %. 2013 är också det år där den samlade andelen positiva svar på
frågan om brukaren är sammantaget nöjd med boendet, är lägst. Dock ska sägas att utredningen inte
tagit del av resultaten på denna fråga för 2011 och 2012.
Motsvarande kostnadsökning sker mellan 2013 och 2014, men då ökar också den nettoarbetade
tiden enormt, 46 900 timmar eller 10,8 %. Sammantaget får förändringarna effekten att
genomsnittet för kr/utförd timme sjunker med 18 kr. Det kan konstateras att de båda mätetalen är
högst volatila i sina förändringar över åren för undersökningen.
Spridningen mellan högsta och lägsta notering 2011 är 52kr/utförd timme, motsvarande siffra 2015
är 57.

Kr/timme, nettoarbetad tid
430

Kronor

410
390
370
350
330

2011

2012

2013

2014

2015

Boende 5

390

360

421

391

390

Boende 2

360

376

395

391

371

Boende 4

340

363

366

354

345

Boende 1

356

362

381

372

376

Boende 3

392

402

433

409

402

Genomsnitt

380

382

414

396

388
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3 Analys och slutsatser
- 3.1 Boende 1
-

3.1.1 Analys

Boende 1 utmärker sig på två sätt gentemot de övriga undersökta boendena. Kostnadsutfallet följer
budget väldigt väl, antalet gjorda timmar/belagd plats pendlade inom ett intervall på 49 timmar,
vilket är försumbart i jämförelsen med de övriga. Detta gör att produktionskostnaden för en utförd
timme på boende 1 har varit relativt stabilt, 25 kr skiljer mellan högsta och lägsta notering.
Tillsammans med Boende 4 är boende 1 det mest stabila boendet sett till nyckeltalet kr/timme
nettoarbetad tid.
Vid analys av sambandet mellan förändringen från år till år av den nettoarbetade tiden och
förändringen i faktiska personalkostnader, verkar det inte finnas något sådant. Under avsnitt 4
”Vidare undersökning” kommenteras detta vidare.
Det som inte urskiljer sig något särskilt i jämförelsen är sjukfrånvaron, finansieringen från sålda
platser och beläggningen. De tre mätetalen följer övriga boendens trender. boende 1 har,
tillsammans med Boende 3 minskat antalet timmar utförda av timanställda och ersatt dessa med
bokade timmar från personalpool.
Brukarundersökningen under åren 2013-2015 visar på en förbättring med 77 kontra 81 % andel
som svarar positivt på frågan om man är sammantaget nöjd med boendet. Dock ska nämnas att
boendet 2014 hade 89 % positiva svar.

-

3.1.2 Slutsats

Då det mest utmärkande för boende 1 är budgetföljsamheten och stabiliteten i nettoarbetad
tid/belagd plats, vore det av intresse att vidare undersöka hur planerings- och budgetarbete på
boendet går till. Detta i kombination med det näst lägsta timpriset, gör att boende 1 senaste
femårsperiod får ses som intressant ur bemannings- samt ekonomisk synpunkt.
Resultaten från brukarundersökningen på boendet visar på en viss skillnad i upplevd kvalité från
brukarnas sida mellan åren. Detta trots att exempelvis nettoarbetad timme per plats är näst intill helt
oförändrad. Till synes inträffar inte någon stor förändring utifrån det underlag som presenteras i
denna undersökning, vilket gör det intressant att vidare undersöka vad som kan ha legat bakom
förändringen på 12 procentenheter i andelen positiva svar mellan 2013 och 2014.
Det som bör påpekas är problemet med sjukfrånvaro. Långtidsfrånvaron såg en kraftig ökning på
boendet med dryga 60 % från 2014 till 2015. Samtliga boenden, förutom Boende 4, noterade den
högsta andelen sjukfrånvaro 2015. Denna negativa trend är ett problem för kontinuiteten i
verksamheten, men framförallt en hälsofara för stadens arbetstagare.
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-

- 3.2 Boende 2
-

3.2.1 Analys

Boendet har under perioden 2011-2015 utökat sitt platsantal samt fått bukt med ett
beläggningsproblem som båda bidragit till att de nyckeltal som följts under perioden sett stora
förändringar. Enligt beläggningsuppgifterna har antalet brukare på boendet ökat från knappa 14
stycken i snitt till knappa 19. En förbättring med dryga 36 %. Detta har lett till att platspriset minskat
kraftigt tillsammans med utförda timmar per belagd plats, vilket ger visst utslag på kr per utförd
timme. Som på de flesta andra boendena i undersökningen har det nyss nämnda nyckeltalet stigit
mellan 2011 och 2013 för att sedan sjunka ned till en nivå något över ursprungsvärdet. I jämförelse
med övriga boenden framgår det att Boende 2 har haft, och har, flest utförda timmar per plats samt
det marginellt dyraste platspriset 2015. Kombinationen ger ett produktionspris som ligger väl under
snittet för de undersökta boendena mätt i kr per utförd timme.
Vid analys av sambandet mellan förändringen från år till år av den nettoarbetade tiden och
förändringen i faktiska personalkostnader, verkar det inte finnas något sådant. Under avsnitt 4
”Vidare undersökning” kommenteras detta vidare.
Sjukfrånvaron på boendet har, de fyra första åren, legat inom spannet för vad som anses vara
normalt, dvs. mellan 2-4 %. 2015 skedde en dramatisk förändring som slutade med en
sjukfrånvaroandel på 10,2 %. Ser man till samtliga boenden går Boende 2 från att vara det boende
med stabilt lägst sjukfrånvaro, till att ha den näst högsta andelen. Det är dock värt att nämna att
boendet är det minsta sett till antal platser i hela undersökningen, till synes stora förändringar av de
undersökta nyckeltalen kan därför bero på inte så omfattande förhållanden sett i absoluta tal. Någon
mer utvecklad konsekvensanalys kring boendets storlek och dess följder ryms inte inom denna
utredning.
Vad gäller boendets finansiering är Boende 2 ett av de två boendena som ökat andelen från
intäkter för sålda platser, eller det så kallade produktionspriset. Den ökade beläggningen är en
bidragande orsak, då boendet nu får full ersättning för sina platser istället för att få en relativt stor
del från tomtidsersättningen. Dessutom gick boendet med underskott under den första halvan av
perioden för undersökningen, för att 2014 och 2015 göra positiva resultat.
Brukarundersökningen visar på ett mycket gott resultat 2015, med de högsta resultaten näst intill
genomgående i jämförelse med övriga boenden. Samtliga brukare ställer sig positivt till frågan om
man är sammantaget nöjd med äldreboendet.

-

3.2.2 Slutsats

Undersökningen av Boende 2 visar tydligt på de fördelar som finns med att jobba mot en full
beläggning av platsantalet. Att nyckeltalen i sig förbättras på grund av det är inget egensyfte i sig,
men det vittnar ändå om att det ger förutsättningar att leverera ”mer omsorg för pengarna” vilket
syns i brukarundersökningen.
Kanske den viktigaste frågan för Boende 2 blir, utifrån denna undersökning, att få bukt med den
negativa trenden vad gäller sjukfrånvaron. Detta är ett arbete som redan görs i stor utsträckning,
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men det är ändå värt att trycka på den frågan ytterligare när resultatet av undersökningen är så pass
tydligt. Den längre sjukfrånvaron har fluktuerat under åren med en pik 2015, men den korta
sjukfrånvaron har ökat stadigt sedan 2012.

- 3.3 Boende 3
-

3.3.1 Analys

Boende 3 går från att ligga något över snittet för kostnad per belagd plats till att vara det dyraste
tillsammans med Boende 2. Bemanningen mätt genom antal timmar gjorda per belagd plats
förändras mycket under 2014 och 2015 jämfört med perioden dessförinnan. 200 ytterligare timmar
gjordes i slutet av mätperioden. Därigenom är kostnaden per producerad timme snarlik samtliga år
förutom 2013, där Boende 3, liksom resterande boenden noterade den högsta timkostnaden. Vidare
kan man konstatera att Boende 3 samtliga år legat högst i timkostnad inom ramen för
undersökningen.
Vid analys av sambandet mellan förändringen från år till år av den nettoarbetade tiden och
förändringen i faktiska personalkostnader, verkar det inte finnas något sådant. Under avsnitt 4
”Vidare undersökning” kommenteras detta vidare.
I jämförelsen av sjukfrånvarotalen mellan boendena och åren förefaller Boende 3 ligga på en stabil
snittnivå i början av perioden för att under 2015, genom att behålla sin nivå, ha näst lägst frånvaro.
De faktiska sjukfrånvarotimmarna stiger dock i samma takt som antalet utförda timmar på boendet,
vilket resulterar i en till synes stabil sjukfrånvaro utan att i själva verket vara det, sett i absoluta tal.
Fördelningen mellan lång och kort frånvaro är relativt konstant under perioden förutom 2012, då den
långa sjukfrånvaron ökade kraftigt men temporärt.
Brukarundersökningen visar på en positiv utveckling vad gäller andelen positiva svar på frågan om
man är sammantaget nöjd med boendet. 2013 var andelen 75 % för att 2015 vara 85 %. Detta visar
på en ökad upplevelse av sammantagen kvalité på boendet.

-

3.3.2 Slutsats

Tack vare en försämring i beläggning samtidigt som boendets kostnader ökade kraftigt i mitten av
undersökningsperioden ökade platspriset markant mellan 2013 och 2014, 2015 bröts dock trenden
tack vare en bromsad kostnadsutveckling samt en toppnotering i beläggningen. Produktionspriset
per nettoarbetad timme ökar något från 2011 till 2015 och härleds till en total kostnadsökning på
boendet med dryga 10 mnkr, men möts samtidigt med utökad nettoarbetad tid per brukare med 200
timmar. I praktiken innebär detta att Boende 3 2015 levererar mer vård och omsorg per brukare men
inte till samma produktionskostnad som 2011.
Resultatet i brukarundersökningen vittnar om en ökad upplevd kvalité på boendet samtidigt som
den nettoarbetade tiden på boendet ökar under perioden för undersökningen. Det är därför lätt att
resonera i termer om att högre nettoarbetad tid åtminstone ger bättre förutsättningar att leverera
god kvalité på den totala vård och omsorg som ges.
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- 3.4 Boende 4
-

3.4.1 Analys

Som tidigare nämndes under resultatavsnittet för detta boende så har platspriset per belagd plats
förbättrats sedan 2011. Detta kan till stor del härledas till det utökade platsantalet tillsammans med
en god beläggning 2015, vilket bland annat gör att boendets fasta kostnader slås ut på ett större
antal platser. Boende 4 tillsammans med Boende 2 är de boenden som ökat sin andel av
finansieringen från sålda platser från 2011 till 2015. Den främsta anledningen till att just dessa två
boenden gått emot de övriga, är att de båda 2011 hade märkbara underskott i verksamheten, och
har 2015 förbättrat dessa siffror avsevärt.
2011-2013 låg Boende 4 över det genomsnittliga platspriset i jämförelse med de övriga för att
under resterande år ligga under det. Tillsammans med Boende 2, återigen, är de ensamma om att
faktiskt minska platspriset till 2015. Det är också dessa två boenden som producerar mest
nettoarbetad tid per plats, en möjlig förklaring till detta torde vara boendenas storlek då varje
särskilt boende kräver en grundbemanning. Denna fasta del i den nettoarbetade tiden slås ut på
färre antal platser för mindre boenden.
Kombinationen med ett platspris under genomsnittet 2015 tillsammans med mest nettoarbetad
tid per plats bland boendena, gör att Boende 4 är det klart effektivaste sett till kostnaden per
producerad timme. Inget annat kommer i närheten.
När det gäller sjukfrånvaron ligger Boende 4 också här i framkant. Sett över hela
undersökningsperioden har boendet legat kring och under snittet i jämförelsen, för att 2015 ha den
klart lägsta andelen. Mycket av förbättringen ligger i att den långa frånvaron sänkts märkvärt till
2015.
Vid analys av sambandet mellan förändringen från år till år av den nettoarbetade tiden och
förändringen i faktiska personalkostnader, syns ett starkt samband. Under avsnitt 4 ”Vidare
undersökning” kommenteras detta vidare.
Brukarundersökningen visar också på en högst positiv utveckling. 67 % av de boende svarade
positivt på frågan om man är sammantaget nöjd med boendet 2013, motsvarande siffra 2014 var 88
% och 2015 var den 92 %, vilket är det näst högsta resultatet i undersökningen.

-

3.4.2 Slutsats

Boende 4 har 2015 den lägsta andelen sjukfrånvaro, effektivast produktion av vård- och
omsorgstimmar samt näst högst resultat på frågan om de boende är sammantaget nöjda med
boendet. Den samlade bedömningen är att boendet levererar hög kvalité till ett lågt pris i förhållande
till de övriga i denna undersökning.
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- 3.5 Boende 5
-

3.5.1 Analys

Jämförelsen mellan Boende 5 och övriga boenden i denna undersökning, vad gäller nettoarbetad tid
per plats, kan ses som marginellt missvisande då ledningspersonal inte redovisats på boendet 20122014. Detta är dock en högst marginell andel av den totala summan timmar som produceras på ett
stort boende som Boende 5, varför jämförelsen ändå är relevant.
Boende 5 är, tillsammans med Boende 3, det boende där kostnaden per belagd plats har ökat mest,
dryga 80 tkr/plats. 2015 ligger boendet ändå under snittet i jämförelsen, samtidigt som trenden
vände under året och platspriset minskade. Knappt hälften av platsprisökningen består av ökade
personalkostnader, vilket är en unikt låg andel i sammanhanget. Det är alltså material och
tjänstekostnader som ökat. En möjlig förklaring till delen som kan hänföras till tjänstekostnader är att
boendet 2012 slutade att redovisa ledningspersonal i den nettoarbetade tiden och istället köper
detta som en tjänst från centralt håll på stadsdelen. Detta skulle i sådana fall höja kostnaden per
nettoarbetad timme, men inte påverka utvecklingen av platspriset annorlunda mot om man fortsatt
på samma spår som 2011.
Nettoarbetad tid har också sett stor fluktuation på boendet, som tidigare nämndes i
resultatpresentationen. Det utförs i snitt dryga 200 fler timmar per belagd plats 2015 jämfört med
2011, till samma pris.
På frågan om brukaren är sammantaget nöjd med boendet har man svarat någorlunda stabilt de tre
senaste åren. I jämförelsen på denna punkt har dock boendet fått se sig omkört av resterande i
undersökningen. Från att ha haft näst högst resultat 2013 på 76 % andel positiva svar, så har boendet
2015 lägst andel på 75 %.
Vad gäller sjukfrånvaron så var andelen låg fram till 2013, när den sedan tog fart uppåt. Både 2014
och 2015 var andelen sjukfrånvaro högst på Boende 5 i jämförelse med de övriga. Det är den långa
frånvaron som ökat från 2 000 till 15 000 timmar mellan 2011 och 2015.

-

3.5.2 Slutsats

Boende 5 har utökat antalet utförda timmar per belagd plats med cirka 200 timmar, trots detta är
andelen positiva svar på frågan om man är sammantaget nöjd med boendet oförändrad. Detta går
emot det resonemang som tidigare förts om att fler utförda timmar per plats ger förutsättningar för
bra upplevd kvalité från brukarnas sida. Åtminstone kan man inte utifrån denna undersökning
konstatera att fler utförda timmar ger högre andel positiva svar i brukarundersökningen.
Produktionskostnaden för de utförda timmarna är oförändrad på boendet mellan 2011 och 2015.
Den kostnadsförändring som har skett på boendet fram till 2015 har alltså genererat motsvarande
antal timmar som om ökningen skulle skett 2011, detta kan ses som en effektivisering vid hänsyn
tagen till exempelvis inflation.
Den största frågan för Boende 5 utifrån denna undersökning är, liksom för merparten av boendena,
sjukfrånvaron. Den långa frånvaron har ökat generellt sett över fyra av fem boenden, men särskilt
mycket på Boende 5. Även om detta inte belastar boendets resultat direkt, så är denna negativa
trend är ett problem för kontinuiteten i verksamheten, men framförallt en hälsofara för stadens
arbetstagare
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- 3.6 Sammanfattning
Det har i undersökningen konstaterats att det finns skillnader mellan boendenas struktur vad gäller
kostnader samt bemanning. Det har vidare förts resonemang om hur dessa skillnader kan mätas och
tydliggöras, för att kunna ta ställning till om förutsättningarna för vård och omsorg är likställda i
staden. Den data som är presenterad kan även ge en hint om var målen för olika nyckeltal, som
bedöms vara viktiga, bör ligga.
Utredningen presenterar ett förslag på sådant mått i ”Kr/timme nettoarbetad tid”. Detta
effektivitetsmått fångar upp de parametrar som utredningen bedömer vara viktiga för uppföljning av
VoBo-verksamheten, nämligen beläggning, bemanning och kostandsutfall. Kopplas sedan dessa
parametrar till brukarundersökningen för kvalitetsperspektivet, samt brukarbehovet som berörs i
avsnitt 4.3, visas en övergripande och rättvisande bild av verksamheterna.
Kopplingen mellan våra två datasystem Heroma och Agresso undersöks vidare efter denna
utredning, för att svara på de frågor som dykt upp på grund av avsaknaden av tydligt samband
mellan nettoarbetad tid och personalkostnadsutfall. När kopplingen och hur den existerar har
redogjorts för, blir det också tydligt hur uppföljning av bemanningsmått kan utformas.
Den största frågan för VoBo-verksamhetens kontinuitet och utförare är problematiken kring
sjukfrånvaron. Det har otaliga gånger i texten konstaterats att sjukfrånvaron, och då framförallt den
långa, ökar över åren. Detta är en fråga som redan diskuteras i stor utsträckning, men det är ändå
värt att trycka på den frågan ytterligare när resultatet av undersökningen är så pass tydligt. Det goda
exemplet i denna text är Boende 4, varför personalens arbetssätt och situation bör vara av intresse
att undersöka närmare.
Brukarundersökningar har varit indata för kvalitetsperspektivet i denna utredning, och då endast
andel positiva svar på frågan om brukaren är sammantaget nöjd med äldreboendet. De två minsta
boendena sett till antalet platser var de som hade högst andel positiva svar 2015, 92 och 100 %.
Vidare kan också konstateras att genomsnittet för andelen positiva svar på de fem undersökta
boendena sammantaget förbättrats från 75,4 % 2013 till 83,4 % 2015. Detta i kombination med att
den genomsnittliga nettoarbetade tiden per belagd plats har ökat med cirka 100 timmar, gör att
resonemang i termer av fler timmar ger ökad upplevd kvalité har förts. Undersökningen har dock
konstaterat att exempel existerar där så inte är fallet. Vidare undersökning och analys krävs därför
för att kunna dra definitiva slutsatser i frågan.
Boendens beläggning har visats sig vara en viktig parameter för att uppnå en effektiv verksamhet
utifrån nyckeltalet timkostnad. De effektiviseringar som identifierats inom ramen för undersökningen
kan härledas till just förbättrad beläggning, och bör därför vara en central fråga för stadens VoBoverksamhet. Detta i kombination med en tydlig bemanningsstyrning ger enligt utredningen goda
förutsättningar till en likställd och effektiv verksamhet.
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4. Vidare undersökning
Som så ofta är fallet med undersökningar av en komplex verksamhet och organisation, så besvarar
den inte fullt ut, eller med full säkerhet, de frågor som från början formulerats. Dessutom skapar mer
kunskap ofta ytterligare och mer specifika frågor. I detta avsnitt beskrivs några av de resonemang
och frågor som kan tas vidare framöver. Det är också utredningens förhoppning att denna text, och
det underlag av data som hör till, ska kunna stödja bland annat Stadskansliet i framtida styrning och
uppföljning, men framförallt Vård- och äldrenämnden i dess uppstart och framtida arbete med sitt
uppdrag.

- 4.1 Nettoarbetad tid, redovisning
Som tidigare nämnts i analysavsnittet för majoriteten av boendena, så tycks inte förändringen av den
nettoarbetade tiden mellan åren korrelera med vare sig den totala kostnadsförändringen på
respektive boende eller personalkostnadsförändringen. Detta går emot den enkla logiken att en
förändring av arbetade timmar bör förändra åtminstone personalkostnaden i samma riktning, i den
mån hänsyn tas till löneutveckling.
Detta gör att vidare analys av de listor som är tagna ur Heroma bör genomföras för att mer
noggrant studera exakt vad som hänt på boendena beträffande personalen. Arbetet pågår, men
slutresultatet kommer inte kunna presenteras i denna rapport. Detta är kanske den främsta
anledningen till att inte överstudera jämförelsen mellan boendena beträffande denna punkt, utan
istället implementera resonemanget i framtida planering och uppföljning av verksamheten.

- 4.2 Brukarundersökningen
I denna rapport förs inget omfattande resonemang kring brukarundersökningarna. Ser man till den
samlade bilden av hur resultatet utvecklats, tycks stöd finnas för att mer nettoarbetad tid per plats
ger en ökad andel positiva svar på frågan om brukaren är sammantaget nöjd med boendet.
Det finns dock undantag på enhetsnivå, varför ytterligare undersökning kring vad exakt de utökade
timmarna ger för effekt på verksamheten som också upplevs som ökad kvalité hos brukarna. En
studie av de övriga delfrågorna, och hur de påverkats kunde möjligen ge svar på frågan.
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- 4.3 Mål för, och framtagande av, mätetal
Utredningen presenterar i denna text förslag på nyckeltal för uppföljning samt planering av
verksamheten framöver. De är inte nya i sig, men via utredningen har möjligen ytterligare tyngd lagts
bakom att styra mot liknande resonemang i framtiden från centralt håll. Det är enligt utredningen av
stor vikt att en samsyn och central styrning kring, för verksamheten, fundamentala mätetal sker för
att öka likställigheten i stadens VoBo-verksamhet, samtidigt som god ekonomisk hushållning beaktas.
Som komplettering till framförallt den nettoarbetade tiden ser utredningen det som fördelaktigt att
beakta brukarnas olika behov. Inom ramen för utredningen har inte hänsyn tagits till om de
analyserade platserna varit för somatisk vård eller demensvård. Skillnader mellan boenden i den
nettoarbetade tiden kan därför vara motiverad ur perspektivet att olika brukare har olika vård- och
omsorgsbehov. För att uppnå optimal bemanning på ett boende bör samtliga brukares behov, via
gemensamma principer för staden, beaktas utöver den grundbemanning som krävs.
Huruvida eventuella extra resurser kring detta förfarande krävs och kan motiveras i relation till
förbättrade styr- och effektiviseringseffekter, har utredningen ingen direkt uppfattning kring. Det som
kan konstateras är att det kostnadsslag som är direkt kopplat till bemanningsfrågan, har stått för 7275 % av den totala kostnadsmassan i verksamheten under perioden för undersökningen, varför
utredningen anser det vara av största vikt att säkerställa en optimal och enhällig planering och
styrning kring bemanningsfrågan.
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2

Bakgrund
Stadsdelsförvaltningarna Norr och Väster har provat arbetssättet trygg hemgång i syfte att ge
brukaren/patienten en trygg hemgång från sjukhuset med en bättre rehabilitering i det egna
hemmet än på korttidsplats och därigenom minska antalet köp av korttidsplatser.
Båda stadsdelsförvaltningarna har gjort en utvärdering av trygg hemgång och deras underlag
ligger till grund för den här uppföljningen tillsammans med uppgifter från årsredovisningar 2013,
2014 och 2015 samt kostnadsbeskrivningar avseende korttidsplatser. Stadsdelsförvaltning Öster
har inte provat arbetssättet trygg hemgång.
Sammanfattning av resultatet
Stadsdelarnas rapporter framhäver ett antal punkter när det gäller trygg hemgång:
-

-

En särskilt utsedd personalgrupp den första tiden i hemmet minskar oro och ger trygghet
Delaktighet för den äldre genom att den aktiva rehabiliteringen bedrivs utifrån den äldres
egna mål om tillfrisknande och rehabilitering som innebär att målen nås i högre
utsträckning
Ger en snabbare och bättre rehabilitering än vid korttidsvistelse med ökad självständighet
hos brukaren/patienten. Minskad insatstid vid utskrivning från trygg hemgång jämfört
med vid inskrivningen
Trygg hemgång finns som ett alternativ till traditionell korttidsplats och kan erbjudas av
vårdplaneringsteamet vid utskrivning från sjukhuset
Ett minskat köp av korttidsplatser
Slipper övergången mellan korttidsplatsen och hemmet
Mer tid hos den äldre
Personal behöver inte stressa den äldre
Hög personalkontinuitet
Vårdplaneringsteamet i Väster har blivit mer samspelta och trygga i sitt arbetssätt kring att
bedöma hemgång för en brukare till ordinärt boende

Båda förvaltningarnas rapporter ger förslag till fortsättning och det som framgår i båda
rapporterna är att trygg hemgång bör vara ett alternativ till traditionell korttidsvistelse.
Förvaltningarnas förslag till fortsättning
Stadsdelsförvaltningen Norr som provat ett integrerat arbetssätt föreslår att arbetssättet förändras
genom att ett begränsat antal särskilt utsedda personer i hemtjänstgruppen respektive
hemsjukvården arbetar med Trygg Hemgång när det behövs. Det behöver också fastslås vem
som ska vara samordnare för teamet. Förslaget skulle innebära att det i varje hemtjänstgrupp
finns ett antal utvalda personer som vid behov ansvarar för brukare/patienter med trygg
hemgång.
Stadsdelsförvaltningen Väster som har ett Hemtagningsteam föreslår ett team för hela Borås Stad
med sammanlagt 21 årsarbetare, fördelat på undersköterskor (14åa), arbetsterapeut(2,5åa),
fysioterapeut(2,5åa) sjuksköterska (1-2åa) samt en enhetschef. Teamet delas upp i två grupper
och kan ha 24 brukare/patienter inskrivna samtidigt. (Nuläge 10,5 åa = 5.5 mnkr/år inklusive
poolköp)
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Trygg hemgång, två arbetssätt
Det är värdefullt att äldreomsorgen har två arbetssätt med trygg hemgång. Detta ger oss
möjligheter att göra jämförelser utifrån de fyra perspektiven som beskrivs i båda utvärderingarna:
- Patient/brukare
- Medarbetare
- Verksamhet
- Ekonomi
I båda utredningarna framgår att insatsen trygg hemgång ger en snabbare och bättre rehabilitering
än vid korttidsvistelse. Det är svårt att bekräfta detta, då inga sådana jämförelser är genomförda.
Tittar vi på de båda stadsdelarnas årsredovisning 2015 framgår att Väster har en
snittbeläggningstid vid korttidsvistelse på 29 dagar, samma antal dagar som insatsperioden för
hemteamet. Norr har en snittbeläggning på 25 dagar vid korttidsvistelse och insatsperioden för
trygg hemgång är 22 dagar.) Här behövs mer faktaunderlag innan slutsatser kan dras.
Antalet patienter som fått insatsen trygg hemgång varierar mellan Väster och Norr. Under
perioden januari 2015 till mars 2016 har 50 personer på Norr fått insatsen trygg hemgång (3,33
pers/mån i snitt). Under perioden februari 2014 till januari 2016 har 152 personer fått insatsen på
Väster (6,33 pers/mån i snitt). Kriterierna för att få insatsen trygg hemgång ser lite olika ut i de
båda stadsdelarna varför det är svårt att dra slutsatser, men man måste ändå fundera på varför
skillnaden på antalet inskrivna är så stor. Tydliga och likvärdiga kriterier för insatsen är en
förutsättning för att kunna mäta och jämföra framåt. Skapar tillgång efterfrågan?
Kostnadsbeskrivning
För de kommungemensamma korttidsplatserna hanteras ersättningen vis den s.k. ”korttidssnurran” en variant av den s.k. SÄBO-snurran. Det finns 82 platser som hanteras men denna snurra.
Ett beviljat beslut om korttid skickas till kommungemensam äldreomsorg på stadsdelsförvaltning
Öster och där sker en placering av personen på lämpligt korttidsbonde
Den förvaltning som beslutat om korttidsplatsen får 2016 betala 2 503 kr/dygn till
kommungemensam äldreomsorg (för 2015 är det 2 459 kr/dygn). Kommungemensam
äldreomsorg ersätter sedan den enheten där personen har placerats med det av KS fastställda
produktionspriset som för 2016 varierar mellan 3071 kr/dygn och 2 131 kr/dygn (För 2015 var
variationen mellan 3 018 kr/dygn och 2 093 kr/dygn).
Kostnad
korttidsvård
äldreomsorg,
kr/boendedygn

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 956

2 885

2 647

2 745

4 050

4 798

2 141

2 264

2 925

3 253

2 615

2 668

872

1 631

801

2 041

1 857

2 150

Gävle

2 594

2 723

2 815

2 825

2 793

2 346

Borås
Liknande kommuner äldreomsorg, Borås,
2015
Eskilstuna
Halmstad

1 728

2 227

2 058

5 205

4 828

2 172

Sundsvall

2 959

1 625

1 792

1 605

1 593

2 270

Karlstad

2 752

2 348

7 907

4 686

2 075

1 818

Helsingborg

2 157

3 229

2 628

3 926

3 059

4 308

Jönköping

1 926

2 068

2 475

2 480

2 102

3 608
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Kostnad
korttidsvård
äldreomsorg,
kr/inv 65+

Borås
Liknande kommuner äldreomsorg, Borås,
2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4 557

5 221

4 782

4 716

4 652

4 091

3 604

3 534

3 418

2 989

2 742

2 849

Eskilstuna

2 060

2 439

2 174

2 606

2 278

3 002

Gävle

4 792

4 382

4 673

3 581

2 879

2 662

Halmstad

2 121

2 249

2 278

1 942

1 995

2 116

Sundsvall

3 081

2 512

2 651

2 317

2 442

2 512

Karlstad

4 107

4 171

3 205

2 841

2 648

2 582

Helsingborg

4 435

4 491

4 462

3 506

3 191

3 379

Jönköping

4 628

4 497

4 486

4 134

3 759

3 690

Stadsdelsförvaltningen Norr uppger att man har en kostnad per insatsperiod (22 dagar) som
uppgår till 50 tkr. Denna kostnadsberäkning behöver kvalitetssäkras eftersom HSL- insatserna är
beräknade till 227 kr/tim att jämföra med hemtjänsttimman som kostar 555 kr/tim. Stadsdel
Norr bekräftar att i insatstiden HSL är endast gångtid och dokumentationstid inräknad som
”kringtid”. Vid en jämförelse med kostnaden för korttid finns ytterligare insatser som behöver
vara med i kostnadsberäkningen, exempelvis, nattinsatser, trygghetslarm och matdistribution.
Dessa insatser ligger inte inom trygg hemgång utan dessa kostnader bör beräknas och läggas till.
Om vi översätter kostnaden för insatsperioden på 22 dagar till ett dygnspris (50 tkr/22 dagars
insats) ger ett dygnspris på 2272 kr, år 2015.
Stadsdelsförvaltningen Väster hade en kostnad på 5 529 000 kr år 2015 för hemtagningsteamet.
Den genomsnittliga beläggningen var 6.3 patienter. Vilket för året ger ett dygnspris på
5 529 000/365/6,3 = 2404 kr. Även i Väster tillkommer kostnader för beviljade nattinsatser,
trygghetslarm och matdistribution.
Dygnskostnaden för hemteamet skiljer sig alltså inte från kostnaden för ett korttidsdygn.
Insatstiden för personer i stadsdel Väster motsvarar snittiden för personer med korttidsvård (29
mot 28) medan stadsdel Norr har något lägre insatstid på 22 dagar.
Fortsatt arbete och kvarstående frågor
Det finns inga tydliga slutsatser som kan dras angående hur det fortsatta arbetet med trygg
hemgång bör organiseras. Båda arbetsmodellerna beskriver för och nackdelar som måste arbetas
vidare med. Förslagsvis arbetar Väster och Norr vidare med sina modeller innan slutligt
ställningstagande tas. Tendenser kan sannolikt ses redan efter sex- nio månader. Stadsdel Östers
medborgare får del av Västers Hemtagningsteam, det blir då upp till myndighetsenheten att
bedöma vilka brukare som har störst behov av Hemtagningsteam. Detta kan innebära att alla inte
kan beviljas insatsen trots behov. Vissa åtgärder behöver bör beslutas inför 2017 för att säkra
likställigheten för trygg hemgång
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Åtgärder som bör beslutas inför 2017 för att säkra likställighet för insatsen trygg
hemgång:
-

-

-

Målet för trygg hemgång samt gemensamma kriterier för trygg hemgång bör fastställas
Trygg hemgång ges som en stödinsats i hemmet på samma sätt som hemtjänst,
trygghetslarm mm för en trygg hemgång efter sjukhusvistelse och beslutas utifrån SOL
som ”korttidplats i hemmet”. Hälso- och sjukvårdsinsatser beslutas på samma sätt som
vid ordinarie hemtjänst. Under de inledande månaderna då ytterligare uppföljning av
trygg hemgång genomförs utförs denna insats av kommunens äldreomsorg. I nästa skede
måste formerna för privata utförare tydliggöras.
Inför, under och avslut av trygg hemgång involveras berörda runt den äldre på samma
sätt som vid korttidsvistelse (se rutin)
Alla insatser ska registreras i TES på särskild kod trygg hemgång/korttid i hemmet.
Gemensamma mätetal för trygg hemgång utifrån de fyra perspektiven patient/brukare,
medarbetare, verksamhet, ekonomi tas fram för att få ett bra faktaunderlag och kunna
göra jämförelser inför beslut i nästa steg.
Mätningen som Norr gör vid tre tillfällen(inskriven trygg hemgång, utskriven trygg
hemgång samt tre månader efter trygg hemgång) är ett gott exempel. För att få ytterligare
jämförande fakta att komplettera utvärderingarna med kan dessa tre mättillfällen göras vid
korttidsvistelse och hos dem som skrivs ut direkt till hemgång med hemtjänstinsatser.

Kvarstående frågeställningar som vård- och äldrenämnden/förvaltningen behöver ta
ställning till inför 2018:
-

Beroende på arbetssätt – finns det risker med särskilda team? Risker med ett integrerat
arbetssätt i ordinarie hemtjänst?
Ta ställning till hur äldreomsorgen ska arbeta långsiktigt med trygg hemgång
Är det frivilligt? Kan brukaren/patienten tacka nej? Och vilket alternativ erbjuds då?
Säkerställ struktur för statistik
Verksamhetsmått för trygg hemgång behöver tas fram
Hur ska följsamhet i antalet korttidsplatser regleras, för att förhindra en överkapacitet om
trygg hemgång utvecklas ytterligare.
Ta fram en plan för hur ”toppar och dalar” i trygg hemgång ska hanteras – tomtid
alternativt överbeläggning
Det finns många kommuner som arbetar med trygg hemgång. Omvärldsspaning och
forskning/beprövad erfarenhet bör beaktas inför ställningstagande
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Bilaga till uppföljning av Trygg hemgång
Jämförelse mellan åren 2013-2015 på antalet köpta korttidsplatser i förhållande till antalet brukare
över 65 år med hemtjänst. I antalet köpta korttidsplatser ingår traditionell korttidsvistelse och
regelbunden växelvård som avlastning för anhörig t.ex.
Tabell 1 Antal köpta korttidsdygn och antal brukare över 65 år med hemtjänst
Antal
Antal
SDF Öster (ej
Antal
SDF
SDF
brukare
brukare
trygg hemgång) brukare
Norr
Väster
SDF
SDF
SDF
Norr
Väster
Öster
2013
11 122
1 105
12 767
1 126
7 773
648
2014
7 642
1 137
8 898
946
7 721
700
2015
6 907
1108
7 576
941
7 072
763
Källa: Årsredovisningarna 2013, 2014 och 2015
Tabellen ovan visar att alla stadsdelarna har minskat antalet köpta korttidsdygn och den största
minskningen finns i Stadsdelsförvaltningarna Norr och Väster. Antalet producerade
korttidsplatser har under samma period minskat från 120 platser 2013 till 84 platser 2015.
Tabell 2 Antal personer som vistats på korttidsplats och antal dygn per person (snitt):
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal personer Antal
personer dygn
persone dygn
SDF Öster (ej
dygn
SDF
SDF
r SDF
SDF
trygg hemgång) SDF
Norr
Norr
Väster
Väster
Öster
2013
219
51
250
51
239
33
2014
266
29
202
44
202
38
2015
273
25
213
29
240
29
Källa: Årsredovisningarna 2013, 2014 och 2015
Tabellen ovan visar antalet personer som vistats på korttidplats och antalet dygn i snitt. Här kan
variationerna vara stora när det gäller antal dygn beroende på av vilken anledning personer vistas
på korttid (Avlastning anhörig, växelvård, palliativ vård osv) Snittet på antal dygn har minskat i
alla stadsdelar, handläggarenheten är noga med korta beslutsperioder och snabba uppföljningar
för att vårdkedjan efter korttid ska fungera. Med kommungemensam handläggning har
bedömningen av korttidsplats också blivit mer likställig än tidigare.
Tabell 3 Antal personer på korttid i procent av antalet personer med hemtjänst:
Antal
Antal
Antal
personer
persone
personer SDF
SDF
r SDF
Öster (ej trygg
hemgång)
Norr
Väster
2013
219
20 %
250
22 %
239
37 %
2014
266
23 %
202
21 %
202
29 %
2015
273
25 %
213
22 %
240
31 %
Andelen personer som vistas på korttidsplats är i stort sett oförändrat. Stadsdelsförvaltningen
Öster har en högre andel personer som vistas på korttidsplats och det stämmer överens med den
senaste mätningen i Kostnad per brukare 2011 där SDF Öster hade högre andel personer på
korttid jämfört med de andra staddelarna.
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Bilaga Andel HSL av totalt utförd tid

Beställd tid April 2016
Uppgifter från Tes Omvårdnadspersonal

Utförd tid April 2016
Uppgifter från Tes Omvårdnadspersonal

HSV

SoL

Totalt

HSV

HSV

SoL

Totalt

HSV

snitt/brukare

snitt/brukare

tim

% av tim

snitt/brukare

snitt/brukare

tim

% av tim

Centrum Duvan

11,06

29,26

2454,29

19%

8,73

24,30

2018,63

18%

Centrum Lugnet

9,28

23,63

2754,52

20%

6,51

18,83

2141,91

18%

Centrum Norrmalm

9,18

24,81

2747,16

19%

7,40

19,63

2181,06

19%

Centrum Villastan

11,38

30,17

3243,21

20%

9,55

21,68

2409,11

23%

Fristad

11,92

26,63

5225,20

25%

13,55

21,60

4665,63

32%

Sjöbo Norr

11,90

18,19

3429,30

22%

8,68

16,89

3037,80

18%

9,50

23,65

2750,45

18%

6,83

19,04

2170,68

17%

Byttorp

10,89

19,16

2022,53

24%

6,88

15,39

1540,55

20%

Göta

10,98

21,73

2734,26

24%

7,65

17,76

2156,23

21%

9,66

18,58

2465,83

24%

7,52

13,65

1837,16

25%

12,43

25,78

2298,94

25%

8,46

16,98

1526,86

25%

Sandhult

9,79

20,79

2989,20

25%

6,81

14,59

2092,68

25%

Tullen

6,48

19,43

1833,00

18%

5,60

16,52

1563,00

19%

Viskafors

8,84

22,37

3142,82

19%

5,24

13,80

1924,35

18%

Brämhult

9,45

15,79

3559,69

23%

6,78

10,17

2352,43

25%

Dalsjöfors

9,99

19,56

3871,65

23%

7,69

16,21

3157,10

22%

Trandared

7,45

15,56

4995,54

24%

4,87

11,61

3617,18

22%

9,82

21,08

52517,61

22%

7,55

16,22

40392,37

22%

Sjöbo Söder

Kristineberg
Norrby

Förklaringar
HSV snitt/brukare = hur många timmar en HSV-inskriven brukare tilldelas resp får utfört
SoL snitt/brukare = hur många timmar en beviljad brukare tilldelas resp får utfört

Totalt tim = ramtid för gruppen, beställt resp utfört
HSV % av tim = hur stor andel är HSV av gruppens totala tid
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Bilaga Kostnadsfördelning inom hemtjänsten
2015
Invånare 65+
Vht

20900

Vht 4
Andel

08184

818 Kommungemensam service, Vård o omsorg

2014

2013

20530

Vht

Vht 4

Vht

Kr/inv.65+

Kr/inv.65+

20249
Vht 4

Andel

Vht

Vht 4

Andel

0,40%

104,7

0,03%

8,3

0,00%

4,94E-07

7,32%

1 920,9

6,92%

1 762,1

7,42%

1 783,9

50,73%
50,09%

13 308,6
13 140,3

51,17%
50,98%

13 037,8
12 990,1

51,69%
53,06%

12 418,3
12 748,3

7620 Boendestöd, ord boende

0,02%

4,8

0,00%

0,0

0,00%

0,0

76220
76230

7622 Närståendestöd
7623 Larmverksamhet, ord boende

0,32%
3,87%

85,1
1 014,2

0,30%
4,33%

77,5
1 103,0

0,46%
3,98%

110,6
956,5

76250

7625 Nattverksamhet

5,78%

1 516,0

6,12%

1 559,0

6,23%

1 496,4

76260

7626 Matdistribution, ord boende

1,44%

378,2

2,10%

535,3

2,75%

660,9

76270

7627 Action

0,15%

39,1

0,21%

52,4

0,22%

54,0

76290

7629 Köpt/såld hemtjänst, ord boende

8,19%

2 147,5

7,16%

1 825,4

6,96%

1 672,7

76320

7632 Sjuksköterskeverksamhet

14,32%

3 756,2

14,18%

3 613,2

14,94%

3 589,9

76329

7632 Köpt/såld sjuksköterskeverksamhet

-0,90%

-237,3

-0,72%

-183,8

-0,96%

-230,3

76330

7633 Arbetsterapeutverksamhet

76339

7633 Köpt/såld arbetsterapeutverksamhet

76340
76349
76350
79210

76100

7610 Administration, vård o omsorg , ord boende

76200

7620 Hemtjänst, ord boende
Varav personalkostn. Hemtjänstgrupper

76201

6,46%

1 694,7

-0,72%

-188,1

7634 Sjukgymnastverksamhet

0,31%

80,3

7634 Köpt/såld sjukgymnastverksamhet

0,07%

17,4

7635 Demens-team
7921 Äldre Väst Sjuhärad

0,26%
0,16%

Gemensamma kostnader
Driftinventarier, minus
Fordringar, minus

13 313,4

3 518,9
1 506,6

13 037,8

3 429,4

6,79%

1 729,8
-214,4

0,43%

108,5

0,06%

15,8

68,4
42,5

0,33%
0,14%

85,3
34,8

2,07%

542,7

1,29%

329,8

0,00%

0,0 Inga uppgifter

0,16%

43,0

0,00%

0,0 Inga uppgifter

0,00%

0,0 Inga uppgifter

0,07%

19,4

0,00%

0,0 Inga uppgifter

0,00%

0,0 Inga uppgifter

124,3

6,39%

1 535,9

-0,81%

-194,7

0,17%

40,8

0,00%

0,0

0,35%
0,20%

84,4
47,3

3 359,7

-0,84%
97,7

1 515,4

12 418,3

1 341,3
40,8
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Bilaga Kvalitet och resultat
Val: Borås, 2015, 2014, 2013
Nyckeltals-ID
Leva och bo självständigt
U21468
U21465
U21472
U21504
U21466
U21478
U21471
U21481
U21477
U21447
U21463
U21480
U21464
U21462
U21475
U21474
U21470
U21479
U21482
U21449
U21461
U21505
U21467

Titel
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - information om förändringar, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - behov anpassas, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande (mycket nöjda), andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bor med annan vuxen, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - få kontakt med hemtjänstpersonalen, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - läkare vid behov, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål,
andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen kommer på avtalad tid, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen utför sina arbetsuppgifter, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - rörlighet inomhus, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - sjuksköterska vid behov, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - själv svarat på frågorna, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)

2013

2014

2015

91
68
71
97
76
13
21
81
93
29
89
60

89
66
71
97
74
14
22
79
91
31
87
57

88
60
69
96
72
15
21
75
92
28
86
53

59
63
86
89
27
75

62
62
85
87
29
73
44
6
79
86
43

60
55
82
86
26
72
57
7
78
86
43

7
82
88
46
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U21473
U21422
U21461
U21463
U21462
U21474
U21453
Trygga förhållanden
U21420
U21504
U21466
U21477
U21505
U21467
U21421
U21401
U21426
U21425
Aktiv och meningsfull
tillvaro
U21423
U21447
U21449
U01421

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - välja utförare, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen utför sina arbetsuppgifter, andel (%)
Personer med hemtjänst äldreomsorg som varit delaktiga i att utforma sin aktuella
genomförandeplan, andel (%)

66
56
82
89
63
89

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande (mycket nöjda), andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst/ordinärt boende äldreomsorg - kontakt med personal, andel (%)
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde
Personer 75+ år med hemtjänst med olämpliga läkemedel, andel (%)
Personer 75+ år med hemtjänst med tio eller fler läkemedel, andel (%)

42
97
76
93
88
46
48
17

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - förändring av självskattad hälsa, index
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet kommun, andel (%)

69
55
79
87
62
87

70
45
78
86
55
86

65

29
7
57

40
97
74
91
86
43
45
15
13,4
22,7

38
96
72
92
86
43
43
13
12,2
22,0

31
6
54

-2,1
28
7
56
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M 1 a-d) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-d till handlingarna)

M2

BESLUTSFÖRSLAG

Försäljning av fastigheterna Ljushults-Hulu 1:78-1:81 på
Morgonvägen i Aplared
Köpeavtal har upprättats med Holmenätt AB om försäljning av fastigheterna Ljushults-Hulu 1:78, 1:79,
1:80 och 1:81 på Morgonvägen i Aplared. Småhustomterna har tidigare erbjudits småhustomtkön och
funnits tillgängliga till försäljning sedan slutet av 80-talet. Kommunfullmäktige beslutade den 2016-0128 om nya småhustomtsregler, vilket bla innebär möjlighet för försäljning av småhustomter till juridiska
personer, med vilket förutsätter särskilt beslut av Kommunstyrelsen. Försäljning av dessa småhustomter uppfyller detaljplanens ändamål och genom försäljning till Holmenätt AB möjliggörs för fler bostäder och boende i Aplared. Bolaget har delvis lokal anknytning och är verksam inom branschen. Köpeavtalen som upprättats innebär att kommunen säljer fastigheterna, tillsammans omfattande 3 600 m2,
för 60 000 kr per småhustomt.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Sälja fastigheterna Ljushults-Hulu 1:78, 1:79, 1:80 och 1:81 för 60 000 kr/tomt till Holmenätt AB.
2017-01-11
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-01-12
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0840 253
Programområde: 2
Handläggare: Maria Carlund, tfn 033-358669
Datum/avdelningschef: 2016-12-30 / Elisabeth Eickhoff

Översiktskarta

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan
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Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

0

10

20

30m

E 1 a-h) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-h till handlingarna)

E 2 a-b anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-b till handlingarna)

E3

BESLUTSFÖRSLAG

Fastighet Vulkanus 15 Östra Långgatan 72-74 - Förhyrning av lokaler för kommunal verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till utökad inhyrning av lokaler i fastighet Vulkanus 15, Östra
Långgatan 72-74 under perioden 2017-04-01 till 2024-03-31 med en total hyresnivå efter tillkommande förhyrning på 5 434 375 kr/år.

2016-12-22
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-12-28
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0769 282
Handläggare: Oliwer Åstrand, tfn 033-35 71 84
Datum/avdelningschef: 2016-12-27/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(1)
2017-01-30

Dnr 2016/KS0769
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand

Lokalförsörjningsnämnden

Fastighet Vulkanus 15 Östra Långgatan 72-74
- Förhyrning av lokaler för kommunal verksamhet.
Lokalförsörjningsnämnden har den 22 november 2016 föreslagit en utökad inhyrning
av kontorslokaler i fastighet Vulkanus 15, Östra Långgatan 72-74, för att ersätta
Stadsdelsnämnden Östers förvaltningslokaler samt Bodaskolan plan 4. Detta i enlighet med beslut fattat i Kommunstyrelsen 2016-09-12 (Dnr 2016/KS0330). I förslaget
läggs samtliga befintliga avtal i fastigheten samma för att de ska harmonisera i avtalstid.
Förslaget gäller en total förhyrd yta om 4 625 m², där 854 m² är tillkommande mot
den tidigare inhyrningen. Den årliga hyran för avtalet är 5 434 375 kr, där 1 003 450
kr avser den tillkommande ytan. Kvadratmeterhyran för lokalerna är alltså 1 175 kr
med en indexuppräkning på 60 % av konsumentprisindex. Avtalet löper under perioden 2017-04-01 till 2024-03-31. I budget 2017 ligger som förslag att schablonhyran
för lokalgruppen kontor sätts till 1 142 kr/m² för nya lokaler.

KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

E4

BESLUTSFÖRSLAG

Revidering av Regler och Riktlinjer för finansverksamheten
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Revidering av Riktlinjer för finansverksamheten Borås Stad godkänns
samt
Kommunstyrelsen beslutar att för egen del godkänna revidering av Regler för finansverksamheten Borås Stad.

2017-01-13
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0794 040
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-357112
Datum/avdelningschef: 2017-01-12/Magnus Widén

Programområde: 1

Sida
1(16)
2017-01-30

Dnr 2016/KS0794

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

Kommunfullmäktige

Revidering av Regler och Riktlinjer för finansverksamheten
1. Sammanfattning
Revidering av regler och riktlinjer för finansverksamheten behöver göras med anledning av att ansvaret för räntebindningen föreslås flyttas från bolagen till internbanken.
Riktlinjerna, som beslutas av Kommunfullmäktige, omfattar de övergripande riktlinjerna för finansverksamheten i Borås Stad och de majoritetsägda bolagen. Reglerna,
som beslutas av Kommunstyrelsen, anger mer detaljerade regler och instruktioner för
finansverksamheten inom Borås Stad.
Förslag på nya regler och riktlinjer framgår av bilaga.
2. Revidering - övergång till centralt räntebindningsansvar
Internbanken har ända sedan uppstarten ansvaret för kapitalbindningen av de lån som
tas upp för att finansiera bolagen, och bolagen har ansvaret för sin egen räntebindning. För att inte riskera att stå utan nödvändig finansering har internbanken tagit upp
lån som sträckt sig över flera år men med en räntebas som ändrar sig var tredje månad. Internbanken har alltså tillgång till kapitalet under hela låneavtalets löptid men
kostnaden följer utvecklingen av den korta marknadsräntan (3 månaders stibor). Bolagen ansvarar för sin räntebindning och kan helt eller delvis byta ut den korta marknadsräntan som följer av kapitalbindningen mot en fast ränta (räntederivat).
Bakgrunden till uppdelningen mellan kapital- och räntebindningsansvar har varit att
bolagen ska kunna agera utifrån sitt bolags verksamhet och förmåga att tåla svängningar i resultatet till följd av ränterörelser. Kommunfullmäktiges huvudprincip är att
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50 % av skulden ska vara räntebunden i mer än ett år, men bolagen har kunnat upprätta en egen räntebindningsstrategi som ska godkännas av Kommunstyrelsen.
Internbanken föreslår nu att räntebindningsansvaret centraliseras. Efter förändringen
har internbanken ansvaret för såväl kapital- som räntebindning. Internbanken bedömer att fördelarna med central räntebindning är följande:
1. Det möjliggör en väl avvägd riskhantering totalt i koncernen. De senaste åren
har skuldportföljen ökat kraftigt vilket ställer högre krav på att hantera de finansiella riskerna.
2. Det samlar räntehanteringen där den finansiella kompetensen finns.
3. Det ger en flexibilitet att kunna tillmötesgå investerares önskan om fast ränta
utan att behöva gå omvägen över derivatmarknaden.
4. Det innebär vissa stordriftsfördelar.
5. Det medför en administrativ fördel då den s k emirrapporteringen skulle upphöra (alla interna derivat mellan bolagen och internbanken måste rapporteras
av Borås Stad i enlighet med EU: s lagstiftning).
6. Det underlättar för bolagen redovisningsmässigt, då frågan om hur säkringsredovisning kan tillämpas övergår från bolagen till Borås Stad. Detta eliminerar risken att enskilt bolag inte kan tillämpa säkringsredovisning.
Central räntebindning innebär att den blir mindre anpassad till varje enskilt bolag,
men å andra sidan har få av bolagen valt att upprätta en egen räntebindningsstrategi
utan de har istället följt Kommunfullmäktiges huvudprincip.
För att undvika att ett enskilt stort projekts behov av kapital och räntebunden finansiering drabbar alla bolag till följd av centraliseringen bör stora projekt (>1 mdkr)
hållas utanför koncernkontot.
Befintliga räntederivat kommer att löpa vidare till ordinarie förfallodag. En förtida
inlösen skulle vara kostnadsneutralt på koncernnivå men innebära stora kostnader för
bolagen under inlösenåret. Övergången till centralt räntebindningsansvar kommer
därför att pågå under en följd av år till dess att samtliga räntederivat är avslutade.
Kommunfullmäktiges huvudprincip om att 50 procent av skulden ska vara räntebunden längre än 1 år kvarstår.
Centraliseringen av räntebindningsansvaret föreslås träda i kraft vid internbankens
ordinarie ränteomsättningsdag den 15 mars 2017.
Förslaget har kommunicerats med bolagen på planerings- och uppföljningssamtal
samt på internbanksmöte.
3. Revidering - övrigt
Utöver förändringen till centralt räntebindningsansvar föreslås följande revideringar:
-

Justering görs avseende finansieringsrisken för att bättre motsvara Standard &
Poors krav på tillgänglig likviditet. Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en ökad kostnad ha tillgång
till medel för betalningar.

-

I bilaga till reglerna sker förändring i ränte- och kapitalbindningsstrategierna
med syfte att skapa tydliga riskmandat med givna tillåtna spann för internbanken att hålla sig inom.
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-

Ändring görs i riskmandatet för motpartsrisker vid derivat. Den nya lydelsen,
som bättre anses spegla risken, innebär att större vikt läggs vid motpartens rating istället för fokus på löptid och nominellt belopp.

-

I riktlinjerna tillkommer en skrivning om att internbankens utlåning till bolagen har ett långfristigt syfte. Tillägget anses nödvändigt för att bolagen i sin
redovisning ska kunna hävda att de har lång finansiering.

Nedan beskrivs föreslagna ändringar i riktlinjerna (avsnitt 4) och reglerna (avsnitt 5).

4. Förslag till ändrade lydelser i Kommunfullmäktiges Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern
Nedan beskrivs föreslagna ändringar i riktlinjerna. Nytillkommen text är understruken, och borttagen text är överstruken.
Riktlinjerna 1.2 Övergångsregler - Befintlig lydelse
Riktlinjerna gäller från och med beslutsdagen i Kommunfullmäktige, dock med beaktande av en övergångsperiod om 6 månader för riktlinjerna i kapitel 7.
Riktlinjerna 1.2 Övergångsregler - Ny lydelse
Riktlinjerna gäller från och med beslutsdagen i Kommunfullmäktige, dock med beaktande av en övergångsperiod om 6 månader för riktlinjerna i kapitel 7. Befintliga räntederivat mellan Borås Stad och bolagen löper på till förfall.
Riktlinjerna 1.3 Omfattning - Befintlig lydelse
Riktlinjer för finansverksamheten omfattar finansverksamheten inom kommunens
samlade verksamhet; Borås Stad med majoritetsägda bolag samt andra organisationer
enligt beslut i Kommunfullmäktige, i fortsättningen kallad kommunkoncernen.
Med finansverksamheten avses upplåning, utlåning, borgen, likviditetshantering, placeringar och finansiell riskhantering. Finansverksamheten omfattar även kapitalförvaltningen för Borås Stads samförvaltade stiftelser som regleras i Borås Stads regler
för förvaltning av kommunens stiftelser.
Som ett komplement till dessa riktlinjer för finansverksamheten finns Kommunstyrelsens finansiella regler för Borås Stad. Respektive styrelse i majoritetsägt bolag ska
besluta om finansiella regler med räntebindningsstrategi och riskmandat för bolaget
inom ramen för dessa riktlinjer för finansverksamheten.
Kommunfullmäktige ansvarar för riktlinjer för finansverksamheten i Borås kommunkoncern och för Borås Stads regler för förvaltning av kommunens stiftelser.
Kommunstyrelsen ansvarar för finansiella regler i Borås Stad.
Respektive bolagsstyrelse ansvarar för finansiella regler i majoritetsägda bolag.
Riktlinjerna 1.3 Omfattning - Ny lydelse
Riktlinjer för finansverksamheten omfattar finansverksamheten inom kommunens
samlade verksamhet; Borås Stad med majoritetsägda bolag samt andra organisationer
enligt beslut i Kommunfullmäktige, i fortsättningen kallad kommunkoncernen.
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Med finansverksamheten avses upplåning, utlåning, borgen, likviditetshantering, placeringar och finansiell riskhantering. Finansverksamheten omfattar även kapitalförvaltningen för Borås Stads samförvaltade stiftelser som regleras i Borås Stads regler
för förvaltning av kommunens stiftelser.
Som ett komplement till dessa riktlinjer för finansverksamheten finns Kommunstyrelsens finansiella regler för Borås Stad.
Kommunfullmäktige ansvarar för riktlinjer för finansverksamheten i Borås kommunkoncern och för Borås Stads regler för förvaltning av kommunens stiftelser.
Kommunstyrelsen ansvarar för finansiella regler i Borås Stad.
Riktlinjerna 2 Finansiell samordning - Befintlig lydelse
Under kommunstyrelsen ska finnas en internbank. Internbankens övergripande uppdrag är att ansvara för kommunkoncernens kapitalförsörjning, tillgodose kommunkoncernens behov av finansiell kompetens, samordna finansverksamheten samt verka
för att på bästa sätt uppnå målet med finansverksamheten.
I kommunkoncernen ska finnas ett internbanksråd som ett samarbetsorgan för finansverksamheten. Internbanksrådet ska vara ett rådgivande organ till internbanken
och ska bestå av tjänstemän från respektive majoritetsägt bolag samt tjänstemän från
kommunen.
Kommunkoncernens externa transaktioner i finansverksamheten ska göras av internbanken. Om verksamhetsspecifika förutsättningar i bolag möjliggör för kommunkoncernen förmånliga alternativa finansieringsformer ska detta utredas och upphandlas av
internbanken samt godkännas av Kommunstyrelsen.
Internbankens prissättning ska vara transparent, och baseras på marknadsmässiga
villkor för att möta lagkrav på konkurrensneutralitet för verksamheter som konkurrerar med privata aktörer.
Internbanken ska hålla löpande kontakt med bolagen och förvaltningarna för att bistå
i deras finansverksamhet. Internbanken ska säkerställa och upprätthålla en hög finansiell kompetens, god service och tillgänglighet. Internbanken företräder kommunkoncernen i kontakter med banker och andra aktörer på finansmarknaden.
Bolagen ska årligen i budgetprocessen föreslå finansiering av sin verksamhet. Bolagen
ansvarar, inom ramen för dessa riktlinjer och utifrån respektive bolags strategi för
räntebindning, för ränterisken i bolagen och beslutar om transaktioner i räntederivat
med internbanken.
Nämnder och bolag ska ge internbanken den information som behövs för en effektiv
finansiell samordning inom kommunkoncernen. Tillika ska internbanken ge nämnder
och bolag information som behövs för deras verksamhet.
Riktlinjerna 2 Finansiell samordning - Ny lydelse
Under kommunstyrelsen ska finnas en internbank. Internbankens övergripande uppdrag är att ansvara för kommunkoncernens kapitalförsörjning, tillgodose kommunkoncernens behov av finansiell kompetens, samordna finansverksamheten samt verka
för att på bästa sätt uppnå målet med finansverksamheten.

5

I kommunkoncernen ska finnas ett internbanksråd som ett samarbetsorgan för finansverksamheten. Internbanksrådet ska vara ett rådgivande organ till internbanken
och ska bestå av tjänstemän från respektive majoritetsägt bolag samt tjänstemän från
kommunen.
Kommunkoncernens externa transaktioner i finansverksamheten ska göras av internbanken. Om verksamhetsspecifika förutsättningar i bolag möjliggör för kommunkoncernen förmånliga alternativa finansieringsformer ska detta utredas och upphandlas av
internbanken samt godkännas av Kommunstyrelsen.
Internbankens prissättning ska vara transparent, och baseras på marknadsmässiga
villkor för att möta lagkrav på konkurrensneutralitet för verksamheter som konkurrerar med privata aktörer.
Internbanken ska hålla löpande kontakt med bolagen och förvaltningarna för att bistå
i deras finansverksamhet. Internbanken ska säkerställa och upprätthålla en hög finansiell kompetens, god service och tillgänglighet. Internbanken företräder kommunkoncernen i kontakter med banker och andra aktörer på finansmarknaden.
Bolagen ska årligen i budgetprocessen föreslå finansiering av sin verksamhet.
Nämnder och bolag ska ge internbanken den information som behövs för en effektiv
finansiell samordning inom kommunkoncernen. Tillika ska internbanken ge nämnder
och bolag information som behövs för deras verksamhet.
Riktlinjerna 3 Organisation och ansvarsfördelning - Befintlig lydelse
Ansvaret för finansverksamheten inom kommunkoncernen fördelas enligt nedanstående.
Kommunfullmäktiges ansvar är att
- Besluta om riktlinjer för finansverksamheten för kommunkoncernen
- Besluta om regler för förvaltning av kommunens stiftelser
- Besluta om en ram för kommunkoncernens externa upplåning
- Besluta om en ram för kommunens egen upplåning
- Besluta om kommunens utlåning till och borgen för externa parter
- Följa finansverksamheten genom kommunens årsredovisning
Kommunstyrelsens ansvar är att
- Säkerställa kommunkoncernens kapitalförsörjning
- Årligen i budgetprocessen, eller vid behov, besluta om en ram för utlåning till
och borgen för respektive bolag
- Årligen i budgetprocessen, eller vid behov, godkänna bolagens räntebindningsstrategi och tillhörande riskmandat.
- Besluta om finansiella regler för Borås Stad
- Besluta om internbankens prissättning vid utlåning och borgen till majoritetsägda bolag
- Besluta om delegationsordningen för finansverksamheten i kommunen
- Besluta om publika låneprogram
- Besluta om finansiell leasing i kommunen
- Godkänna annan upplåning för majoritetsägda bolag än den som normalt ska
ske via internbanken
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-

Fortlöpande utvärdera riktlinjer för finansverksamheten och finansiella regler
samt föreslå Kommunfullmäktige att revidera riktlinjer för finansverksamheten vid behov
Löpande följa finansverksamheten genom finansiell rapportering

Nämnderna ansvarar för att
- Ge internbanken den information som behövs för en effektiv finansiell samordning inom kommunkoncernen.
Styrelserna i de majoritetsägda bolagen ansvarar för att
- Besluta om finansiella regler med räntebindningsstrategi och riskmandat inom
ramen för dessa riktlinjer
- Ge internbanken den information som behövs för en effektiv finansiell samordning inom kommunkoncernen
- Hantera finansiella risker i samråd med internbanken.
Riktlinjerna 3 Organisation och ansvarsfördelning - Ny lydelse
Ansvaret för finansverksamheten inom kommunkoncernen fördelas enligt nedanstående.
Kommunfullmäktiges ansvar är att
- Besluta om riktlinjer för finansverksamheten för kommunkoncernen
- Besluta om regler för förvaltning av kommunens stiftelser
- Besluta om en ram för kommunkoncernens externa upplåning
- Besluta om en ram för kommunens egen upplåning
- Besluta om kommunens utlåning till och borgen för externa parter
- Följa finansverksamheten genom kommunens årsredovisning
Kommunstyrelsens ansvar är att
- Säkerställa kommunkoncernens kapitalförsörjning
- Årligen i budgetprocessen, eller vid behov, besluta om en ram för utlåning till
och borgen för respektive bolag
- Hantera kommunkoncernens räntebindning
- Besluta om finansiella regler för Borås Stad
- Besluta om internbankens prissättning vid utlåning och borgen till majoritetsägda bolag
- Besluta om delegationsordningen för finansverksamheten i kommunen
- Besluta om publika låneprogram
- Besluta om finansiell leasing i kommunen
- Godkänna annan upplåning för majoritetsägda bolag än den som normalt ska
ske via internbanken
- Fortlöpande utvärdera riktlinjer för finansverksamheten och finansiella regler
samt föreslå Kommunfullmäktige att revidera riktlinjer för finansverksamheten vid behov
- Löpande följa finansverksamheten genom finansiell rapportering
Nämnderna ansvarar för att
- Ge internbanken den information som behövs för en effektiv finansiell samordning inom kommunkoncernen.
Styrelserna i de majoritetsägda bolagen ansvarar för att
- Ge internbanken den information som behövs för en effektiv finansiell samordning inom kommunkoncernen
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-

Hantera finansiella risker i samråd med internbanken.

Riktlinjerna 6 Utlåning och borgen - Befintlig lydelse
Extern utlåning och borgen får endast ske enligt Kommunfullmäktiges beslut. Kapitalförsörjning till majoritetsägda bolag ska ske genom utlåning från kommunens
internbank inom de av Kommunstyrelsen beslutade ramarna.
Det kommunala åtagandet kräver att kommunen har god insyn i alla kredittagares
ekonomi och verksamhet, och att kredittagarna tecknar fullvärdesförsäkring för tillgångarna.
Kommunens prissättning ska eftersträva marknadsmässiga villkor för att möta lagkrav
på konkurrensneutralitet för verksamheter som konkurrerar med privata aktörer. Prissättningen ska vara transparent och bestå av en underliggande marknadsränta och en
marknadsmässig marginal. Vid borgen ska motsvarande marknadsmässighet eftersträvas.
All utlåning ska ske så att kommunens finansiella risker begränsas. Utlåning och borgen ska dokumenteras i avtal mellan parterna och vara begränsad i fråga om belopp
och tid.
Kommunstyrelsen ska i reglerna för finansverksamheten ange regler för utlåning,
borgen och säkerheter samt för att fastställa internbankens prissättning av utlåning
och borgen.
Riktlinjerna 6 Utlåning och borgen - Ny lydelse
Extern utlåning och borgen får endast ske enligt Kommunfullmäktiges beslut. Kapitalförsörjning till majoritetsägda bolag ska ske genom utlåning från kommunens
internbank inom de av Kommunstyrelsen beslutade ramarna.
De majoritetsägda bolagen ska vid var tid ha tillgång till kapital för att bedriva den av
ägaren beslutade verksamheten. Bolagen har därmed en långfristig kapitalförsörjning,
som beloppsmässigt fastställs i årligt beslut av Kommunstyrelsen.
Det kommunala åtagandet kräver att kommunen har god insyn i alla kredittagares
ekonomi och verksamhet, och att kredittagarna tecknar fullvärdesförsäkring för tillgångarna.
Kommunens prissättning ska eftersträva marknadsmässiga villkor för att möta lagkrav
på konkurrensneutralitet för verksamheter som konkurrerar med privata aktörer. Prissättningen ska vara transparent och bestå av en underliggande marknadsränta och en
marknadsmässig marginal. Vid borgen ska motsvarande marknadsmässighet eftersträvas.
All utlåning ska ske så att kommunens finansiella risker begränsas. Utlåning och borgen ska dokumenteras i avtal mellan parterna och vara begränsad ii fråga om belopp
och tid.
Kommunstyrelsen ska i reglerna för finansverksamheten ange regler för utlåning,
borgen och säkerheter samt för att fastställa internbankens prissättning av utlåning
och borgen.
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Riktlinjerna 7.1 Finansieringsrisk - Befintlig lydelse
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar.
Högst 40 procent av låne- och kreditlöftesvolymen får förfalla under en enskild 12månadersperiod. Minst 50 procent av de närmaste 12 månadernas finansieringsbehov
och minst 100 procent av de närmaste 3 månadernas finansieringsbehov ska täckas
genom tillgång till likvida medel eller kreditlöften.
Riktlinjerna 7.1 Finansieringsrisk - Ny lydelse
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar.
Minst 100 procent av de närmaste 12 månadernas kapitalförfall ska täckas av kreditlöften och tillgänglig likviditet.
Riktlinjerna 7.2 Ränterisk - Befintlig lydelse
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar
kommunkoncernens finansnetto negativt.
För att begränsa räntekänsligheten och resultateffekten över tiden ska, som huvudprincip, maximalt 50 procent av räntebindningen förfalla inom 12 månader. Med huvudprincipen som utgångspunkt ska kommunen och bolagen utforma egna räntebindningsstrategier med riskmandat. Dessa ska godkännas årligen i budgetprocessen
eller vid behov. Eventuella avvikelser från huvudprincipen kan då beviljas av Kommunstyrelsen som ett led i ägarstyrningen.
Riktlinjerna 7.2 Ränterisk - Ny lydelse
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar
kommunkoncernens finansnetto negativt.
För att begränsa räntekänsligheten och resultateffekten över tiden ska, som huvudprincip, maximalt 50 procent av räntebindningen förfalla inom 12 månader. Kommunstyrelsen ska i reglerna för finansverksamheten utforma räntebindningsstrategi
med riskmandat.

5. Förslag till ändrade lydelser Kommunstyrelsens Regler för finansverksamheten Borås Stad
Nedan beskrivs föreslagna ändringar i reglerna. Nytillkommen text är understruken,
och borttagen text är överstruken.
Reglerna 3.1 Kommunstyrelsen - Befintlig lydelse
Kommunstyrelsen ansvarar – utöver i finansiella riktlinjer fastställt ansvar – för att
a) Godkänna annan extern upplåning inom kommunkoncernen än via internbanken
b) vid behov besluta om placeringsregler enligt kapitel 4
c) besluta om regler för kapitalbindning enligt kapitel 8
d) vid behov besluta om regler för hantering av ränterisker enligt kapitel 9
e) vid behov besluta om hur valutarisker i förvaltningarna ska hanteras om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 5 miljoner kronor eller mer, enligt
kapitel 11
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f) följa utvecklingen inom finansverksamheten och ta del av den finansiella rapporteringen
Reglerna 3.1 Kommunstyrelsen - Ny lydelse
Kommunstyrelsen ansvarar – utöver i finansiella riktlinjer fastställt ansvar – för att
a) Godkänna annan extern upplåning inom kommunkoncernen än via internbanken
b) vid behov besluta om placeringsregler enligt kapitel 4
c) besluta om regler för kapitalbindning enligt kapitel 8
d) besluta om regler för hantering av ränterisker enligt kapitel 9
e) vid behov besluta om hur valutarisker i förvaltningarna ska hanteras om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 5 miljoner kronor eller mer, enligt
kapitel 11
f) följa utvecklingen inom finansverksamheten och ta del av den finansiella rapporteringen
Reglerna 3.3 Internbanken - Befintlig lydelse
Kommunens finanschef är tillika chef för internbanken och ansvarar för verksamheten på de sätt och inom de ramar som Kommunstyrelsen beslutar.
Finanschefen ansvarar för att
a) säkerställa kommunkoncernens kapitalförsörjning
b) vid behov föreslå uppdatering av riktlinjerna för finansverksamheten och reglerna för finansverksamheten
c) verkställa extern upplåning, utlåning, derivat, placeringar och övriga för
kommunkoncernen erforderliga finansiella transaktioner
d) besluta om internbankens prissättning vid utlåning och borgen till majoritetsägda bolag
e) bevaka och hantera kommunens finansiella risker
f) utarbeta arbetsprocesser, rutiner och instruktioner för finansverksamheten
samt säkerställa att alla finansiella aktiviteter bedrivs med god intern kontroll
g) rapportera till Kommunstyrelsen enligt anvisningar för uppföljning
h) upprätta rapporteringsstruktur som bilägges i bilaga 2
i) samordna kontakter med banker och andra finansiella institutioner
j) samordna betalningsflöden, likviditetshantering och andra banktjänster
k) sammankalla och leda internbanksrådet
l) bevaka utvecklingen på de finansiella marknaderna och av tjänster som kan
vara till nytta för kommunkoncernen
m) följa upp att bolagen följer av respektive bolagsstyrelse fastställd räntebindningsstrategi och tillhörande riskmandat
n) tillgodose kommunkoncernens hela behov av finansiell kompetens, genom att
erbjuda kommunkoncernen intern och extern rådgivning
o) alla kommunens verksamheter har kontantfria betalningssätt att erbjuda medborgarna samt minimera förekomsten av kontanter internt
p) utfärda instruktioner inom finansverksamhetens område till stöd för verksamheten
Reglerna 3.3 Internbanken - Ny lydelse
Kommunens finanschef är tillika chef för internbanken och ansvarar för verksamheten på de sätt och inom de ramar som Kommunstyrelsen beslutar.
Finanschefen ansvarar för att
a) säkerställa kommunkoncernens kapitalförsörjning
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b) räntebindning görs enligt dessa regler
c) vid behov föreslå uppdatering av riktlinjerna för finansverksamheten och reglerna för finansverksamheten
d) verkställa extern upplåning, utlåning, derivat, placeringar och övriga för
kommunkoncernen erforderliga finansiella transaktioner
e) besluta om internbankens prissättning vid utlåning och borgen till majoritetsägda bolag
f) bevaka och hantera kommunens finansiella risker
g) utarbeta arbetsprocesser, rutiner och instruktioner för finansverksamheten
samt säkerställa att alla finansiella aktiviteter bedrivs med god intern kontroll
h) rapportera till Kommunstyrelsen enligt anvisningar för uppföljning
i) upprätta rapporteringsstruktur som bilägges i bilaga 2
j) samordna kontakter med banker och andra finansiella institutioner
k) samordna betalningsflöden, likviditetshantering och andra banktjänster
l) sammankalla och leda internbanksrådet
m) bevaka utvecklingen på de finansiella marknaderna och av tjänster som kan
vara till nytta för kommunkoncernen
n) tillgodose kommunkoncernens hela behov av finansiell kompetens, genom att
erbjuda kommunkoncernen intern och extern rådgivning
o) alla kommunens verksamheter har kontantfria betalningssätt att erbjuda medborgarna samt minimera förekomsten av kontanter internt
p) utfärda instruktioner inom finansverksamhetens område till stöd för verksamheten
Reglerna 6.3 Internbankens prissättning - Befintlig lydelse
Internbankens prissättning ska vara transparent och eftersträva marknadsmässiga
villkor för att möta lagkrav på konkurrensneutralitet för verksamheter som konkurrerar med privata aktörer. Internbankens villkor ska därmed inte vara bättre eller sämre
än de villkor bolaget skulle kunna få på egna meriter. Med marknadsmässiga villkor
avses det pris som är resultatet av nedanstående två delar.
1. En rörlig räntebas knuten till stibor 3 månader
2. En bedömd marknadsmässig marginal. Marginalen ska avspegla den kostnad
respektive bolag bedöms ha för att finansiera sig på egna meriter på respektive
kredit i kommunkoncernens samlade låneportfölj. Varje enskild kredit i kommunkoncernens portfölj bedöms vid upplåningstillfället och marginalen beräknas därefter som ett genomsnitt på respektive bolags låneportfölj. Internbanken ska vid bedömningen ta hjälp av extern part.
Reglerna 6.3 Internbankens prissättning - Ny lydelse
Internbankens prissättning ska vara transparent och eftersträva marknadsmässiga villkor för att möta lagkrav på konkurrensneutralitet för verksamheter
som konkurrerar med privata aktörer. Internbankens villkor ska därmed inte
vara bättre eller sämre än de villkor bolaget skulle kunna få på egna meriter.
Med marknadsmässiga villkor avses det pris som är resultatet av nedanstående
två delar.
1. Internbankens självkostnad för upplåning
2. En bedömd marknadsmässig avgift. Avgiften ska spegla den skillnad i
kostnad respektive bolag bedöms ha för att finansiera sig på egna meriter
jämfört med kommunen. Internbanken ska vid bedömningen ta hjälp av
en extern part.
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Reglerna 8.2 Regler - Befintlig lydelse
För att begränsa finansieringsrisken ska följande regler följas.
a) Internbanken ska vid var tidpunkt ha en likviditetsreserv motsvarande minst
100 procent av kommunkoncernens samlade finansieringsbehov de kommande 3 månaderna och minst 50 procent av finansieringsbehovet de kommande 12 månaderna, dock lägst 200 miljoner kronor vid varje givet tillfälle
b) Externa kreditlöften som får räknas med i likviditetsreserven ska ha en avtalad
räntemarginal och en återstående löptid om minst 3 månader
c) Högst 40 procent av internbankens totala upplånings- och kreditlöftesvolym
får förfalla under en enskild 12-månaders period
d) Kommunstyrelsen beslutar om en strategi och riskmandat för kommunkoncernens kapitalbindning (bilaga 1)
e) Internbanken ska sträva efter att ha en upplånings- och kreditlöftesvolymen
fördelad på minst 3 olika upplåningsformer eller långivare
f) Om internbankens totala upplånings- och kreditlöftesvolym beräknas överstiga 1 000 miljoner kronor ska internbanken eftersträva att fördela upplåningen så att högst 50 procent av upplåningen i genomsnitt under en flerårig
period sker från en och samma kreditgivare/upplåningsform
g) I den mån internbanken har reversutlåning ska den matcha upp- och utlåningsvillkor i syfte att minimera finansieringsrisken. Undantag medges för utlåning av belopp under 25 miljoner kronor med en löptid kortare än 3 år.
Summan av denna omatchade utlåning får dock inte vid vart tillfäller uppgå
till mer än 100 miljoner kronor.
Reglerna 8.2 Regler - Ny lydelse
För att begränsa finansieringsrisken ska följande regler följas
a) Internbanken ska vid var tidpunkt ha en likviditetsreserv bestående av lånelöften och tillgänglig likviditet motsvarande minst 100 procent av de närmaste 12
månadernas kapitalförfall
b) Externa kreditlöften som får räknas med i likviditetsreserven ska ha en avtalad
räntemarginal och en återstående löptid om minst 12 månader
c) Kommunstyrelsen beslutar om en strategi och riskmandat för kommunkoncernens kapitalbindning (bilaga 1)
d) Internbanken ska sträva efter att ha en upplånings- och kreditlöftesvolymen
fördelad på minst 3 olika upplåningsformer eller långivare
e) Om internbankens totala upplånings- och kreditlöftesvolym beräknas överstiga 1 000 miljoner kronor ska internbanken eftersträva att fördela upplåningen så att högst 50 procent av upplåningen i genomsnitt under en flerårig
period sker från en och samma kreditgivare/upplåningsform
f) I den mån internbanken har reversutlåning ska den matcha upp- och utlåningsvillkor i syfte att minimera finansieringsrisken. Undantag medges för utlåning av belopp under 25 miljoner kronor med en löptid kortare än 3 år.
Summan av denna omatchade utlåning får dock inte vid vart tillfäller uppgå
till mer än 100 miljoner kronor.
Reglerna 9.1 Allmänt - Befintlig lydelse
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar
kommunens finansnetto negativt. Ränteriskhantering ska syfta till att undvika stora
och snabba genomslag i finansnettot.
Majoritetsägda bolag ska enligt finansiella riktlinjer för Borås Kommunkoncern utforma strategi och riskmandat för respektive bolags räntebindning. Internbanken ska
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låna ut till bolagen med rörlig räntebas via koncernkontot och göra transaktioner i
räntederivat med bolagen.
Ränterisken i kommunen uppstår till följd av extern upplåning, externa räntederivat,
placeringar, utlåning samt interna räntederivat med bolagen och övriga organisationer.
Målet med ränteriskhanteringen är att långsiktigt åstadkomma bästa möjliga finansnetto inom ramen för de risktaganden som fastställs i dessa regler för finansverksamheten.
Reglerna 9.1 Allmänt - Ny lydelse
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar
kommunens finansnetto negativt. Ränteriskhantering ska syfta till att undvika stora
och snabba genomslag i finansnettot.
Ränterisken i kommunen uppstår till följd av extern upplåning, externa räntederivat,
placeringar, utlåning samt interna räntederivat med bolagen och övriga organisationer.
Målet med ränteriskhanteringen är att långsiktigt åstadkomma bästa möjliga finansnetto inom ramen för de risktaganden som fastställs i dessa regler för finansverksamheten.
Reglerna 9.2 Regler - Befintlig lydelse
Följande regler gäller för hanteringen av ränterisker.
a) All utlåning till bolagen ska ske med rörlig räntebas via kommunens koncernkontostruktur
b) All upplåning för vidareutlåning till bolagen ska som huvudprincip ske med
rörlig räntebas
c) Om upplåning för vidareutlåning till bolagen sker med fast räntebas ska internbanken ingår de derivattransaktioner som krävs för att nå en rörlig räntebas för vidareutlåning
d) I alla derivattransaktioner med motparter inom kommunkoncernen ska som
huvudprincip ränterisken elimineras genom matchning av räntevillkor i ett externt eller internt derivat
e) Undantag från punkten d) medges för derivattransaktioner under 10 miljoner
kronor med en löptid kortare än 3 år. Summan av omatchade derivat får dock
inte vid vart tillfälle uppgå till mer än nominellt 20 miljoner kronor
f) I den mån internbanken har reversutlåning ska den matcha upp- och utlåningsvillkor för att minimera ränterisken. Undantag medges för utlåning av
belopp under 10 miljoner kronor med en löptid kortare än 3 år. Summan av
denna omatchade utlåning får dock inte vid vart tillfälle uppgå till mer än 100
miljoner kronor.
g) Om kommunen är nettolåntagare ska det finnas en tydligt definierad strategi
för ränteriskhanteringen som tillsammans med metoder för uppföljning, utvärdering och ett riskmandat för internbanken beslutas av Kommunstyrelsen.
Strategin ska biläggas dessa regler i bilaga 1. Strategin ska uttryckas som en bestämd förfallostruktur för räntebindningen och motiv för valet av strategi ska
dokumenteras.
Reglerna 9.2 Regler - Ny lydelse
Kommunen ansvar för och beslutar om koncernens räntebindning. Det ska finnas en
tydligt definierad strategi för räntebindningen som tillsammans med metoder för upp-
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följning, utvärdering och ett riskmandat för internbanken beslutas av Kommunstyrelsen. Strategin ska uttryckas som en bestämd förfallostruktur för räntebindningen.
Reglerna 10.3 Regler - Befintlig lydelse
Följande regler gäller för derivatinstrument och motpartsrisker.
a) Derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i underliggande upp- och utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexponeringar
b) Kommunen får använda derivatinstrument form av terminer, FRA-kontrakt,
swapar , optioner och kombinationer av dessa instrument för att hantera
ränte- och valutarisker
c) Riskbedömning och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska alltid göras före affärsavslut. Konsekvensanalysen ska för varje ny typ av derivatinstrument innehålla en modell för derivatinstrumentets påverkan på förfallostrukturens räntebindning.
d) Samtliga derivatinstrument ska registreras i finanssystemet och marknadsvärderas kvartalsvis i månadsrapporteringen
e) Alla koncerninterna derivattransaktioner ska dokumenteras i avtal mellan parterna
f) Kommunen ska ha ramavtal för derivathandel eller motsvarande ramavtal
med minst 4 externa motparter
g) Godkända externa motparter vid derivataffärer är skandinavisk bank med rating om minst A+ (S& P) eller A3 (Moody´s) eller annan motpart med rating
om minst AA- (S&P) eller A1 (Moody´s)
h) Internbanken ska upprätta nominella och marknadsvärdesbaserade riskmandat för externa motpartsrisker som biläggs i bilaga 1.
Reglerna 10.3 Regler - Ny lydelse
Följande regler gäller för derivatinstrument och motpartsrisker.
a) Derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i underliggande upp- och utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexponeringar
b) Kommunen får använda derivatinstrument form av terminer, FRA-kontrakt,
swapar , optioner och kombinationer av dessa instrument för att hantera
ränte- och valutarisker
c) Riskbedömning och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska alltid göras före affärsavslut. Konsekvensanalysen ska för varje ny typ av derivatinstrument innehålla en modell för derivatinstrumentets påverkan på förfallostrukturens räntebindning.
d) Samtliga derivatinstrument ska registreras i finanssystemet och marknadsvärderas kvartalsvis i månadsrapporteringen
e) Alla koncerninterna derivattransaktioner ska dokumenteras i avtal mellan parterna
f) Kommunen ska ha ramavtal för derivathandel eller motsvarande ramavtal
med minst 4 externa motparter
g) Internbanken ska upprätta nominella och marknadsvärdesbaserade riskmandat för externa motpartsrisker som biläggs i bilaga 1.
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Reglerna Bilaga 1 - Befintlig lydelse

Kapitalbindningsstrategi för upplåning
- normportfölj och riskmandat
Den av Kommunstyrelsen fastställda normportföljen anges som andel av internbankens totala upplånings- och kreditlöftesvolym med kapitalbindning inom följande
tidsintervall.
Intervall

< 1 år

> 1 år < 3 år

3 - 10 år

> 10 år

Andel förfall

0%

60 %

40 %

0%

Riskmandatet specificeras som maximal respektive minimal andel av låneportföljen i
respektive tidsintervall.
Intervall *

< 1 år

> 1 år < 3 år

3 - 10 år

> 10 år

Maximal andel

25 %

90 %

60 %

20 %

Minimal andel

0%

30 %

10 %

0%

* Notera att maximalt förfall inom en enskild 12 månadsperiod får högst uppgå till 40 procent.

Om verklig portfölj avviker från den ovanstående maximala respektive minimala andelen
förfall i något löptidsintervall måste finanschefen utan onödigt dröjsmål återställa låneportföljen inom riskmandatet.

Strategi och riskmandat för ränteriskhanteringen
Borås Stad är inte nettolåntagare. Kommunstyrelsen har därför inte beslutat om någon
räntebindningsstrategi och tillhörande riskmandat för stadens portfölj.

Riskmandat för motpartsrisker derivat
Exponeringen för motpartsrisker begränsas genom reglerna i tabellen nedan. Affärer
som överskrider angivna beloppsgränser får inte göras.
Beloppsgränsen för nominellt belopp ska beräknas som nettot av förlängande och
förkortande positioner per löptidsintervall. Med beloppsgräns för marknadsvärde
avses det positiva marknadsvärde som utestående derivat betingar. Marknadsvärdet
beräknas som nuvärdet av de framtida betalningsflöden som ett derivatavtal medför.
Om detta värde överskrids ska inga nya derivat, som ökar nettoexponeringen, göras med denna motpart. Utestående derivat behöver dock inte åtgärdas. Bedömningen ska göras avseende nettoexponering, dvs positioner med motsatt resultatexponering får exkluderas vid bedömningen.
Godkända motparter vid derivataffärer
Motpartskategori

Max löptid

Nominell beloppsgräns per motpart

Beloppsgräns marknad

Skandinavisk bank
med rating om minst
A+ (S&P) eller A1
(Moodys)

15 år

3 000 Mkr

150 Mkr per motpart

15

Motpart med rating
om minst AA- (S&P)
eller Aa3 (Moodys)

15 år

2 000 Mkr

50 Mkr per motpart

Reglerna Bilaga 1 - Ny lydelse
Riskmandat
Kapitalbindningsstrategi för upplåning
Internbankens totala upplånings- och kreditlöftesvolym ska eftersträva en genomsnittlig kapitalbindning på 2,5 år med ett tillåtet intervall mellan 1,5 år och 4 år. Dock
ska alltid minst 100 procent av de närmaste 12 månadernas kapitalförfall täckas av
kreditlöften och tillgänglig likviditet.
Räntebindningsstrategi för upplåning
Internbankens upplåningsportfölj ska eftersträva en genomsnittlig räntebindning på
2,5 år med ett tillåtet intervall mellan 1,5 år och 4 år. Vid eventuell avvikelse från
Kommunfullmäktiges huvudprincip om maximalt 50 procent räntebindningsförfall
inom 12 månader, ska finanschefen i finansrapporten till Kommunstyrelsen anmäla
avvikelsen samt informera om åtgärd.
Riskmandat för motpartsrisker derivat
Exponeringen för motpartsrisker begränsas i tabellen nedan. Affärer som överskrider
angivna beloppsgränser får inte göras. Om kreditbetyget för en befintlig motpart nedgraderas och kreditbetyget därefter understiger den angivna nedre gränsen enligt tabellen nedan ska en bedömning göras av såväl motpartens som associerade positioners risk. Händelsen ska vidare rapporteras vid närmast kommande rapporteringstillfälle till Kommunstyrelsen med förslag till åtgärd respektive tidplan. En eventuell
avveckling av positionen ska göras strukturerat med hänsyn tagen till marknadsförutsättningarna, kostnader och risker.
Kreditexponering i derivatinstrument
Limiter per motpart i mkr

Rating
AAA
AAABBBTotal max

Max marknadsvärde
250
150
100
50
300

Faktor
0,25
0,5
1
2

Nominellt belopp
5 000
3 000
2 000
1 000
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Borås Stad | regler för finansverksamheten

Regler för
finansverksamheten
1 Inledning
1.1 Bakgrund

Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för finansverksamheten för Borås
kommunkoncern. Riktlinjerna för finansverksamheten omfattar Borås Stad med
majoritetsägda bolag samt andra organisationer enligt separat beslut i Kommunfullmäktige,
i fortsättningen kalllat kommunkoncernen.
Riktlinjerna för finansverksamheten anger att Kommunstyrelsen ska besluta om regler för
finansverksamheten för Borås Stad. Vidare anges i riktlinjer för finansverksamheten att
majoritetsägda bolag ska besluta om regler för finansverksamheten med räntebindningsstrategi
och tillhörande riskmandat.
Borås Stads stiftelseförvaltning regleras i Borås Stads regler för förvaltning av kommunens
stiftelser.
1.2 Syfte med reglerna för finansverksamheten

Syftet med reglerna för finansverksamheten är att ange
– hur kommunens finansiella risker ska hanteras
– mål och regler för hur kommunen ska driva sin finansverksamhet
– ansvarsfördelning
– hur rapportering, uppföljning och kontroll ska ske.
1.3 Mål med finansverksamheten

Riktlinjerna för finansverksamheten anger att det övergripande målet för finansverksamheten
i hela kommunkoncernen är att medverka till en god ekonomisk hushållning genom att
–
–
–
–

tillgodose verksamhetens behov av finansiering enligt budget
säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital
inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga finansnetto
effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, kapitalflöden,
likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.

Riktlinjerna anger också att finansverksamheten inom kommunkoncernen ska bedrivas
– effektivt
– betryggande med god riskkontroll och utan spekulativa inslag. Upplåning och utlåning
vars enda syfte är att skapa räntevinster för kommunkoncernen ska inte förekomma.
– aktivt för att skapa möjligheter att rationellt hantera risker med hänsyn till kostnaden
för att minska eller eliminera risker
– med etisk hänsyn och med hög kompetens.
1.4 Uppdatering av regler för finansverksamheten

Kommunstyrelsen ska löpande bevaka behovet av att revidera reglerna för finansverksamheten.
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2 Organisation
Kommunfullmäktige

Bolag ej ingående
i Borås Stadshus AB

Kommunstyrelsen

Borås Stadshus AB
med dotterbolag

Servicenämnden

Stadsledningskansliet

Internbanksråd

Servicekontoret

Kommunchef

Redovisningsservice
(finansadministration)

Ekonomistyrning

Finansfunktion
(internbank)

Budgetfunktion
(funktion för riskkontroll)

Finansverksamheten i staden är organiserad i tre från varandra avskilda enheter:
1. En internbank i finansfunktionen. Internbanken utgör front office för finansverksamheten
och hanterar alla finansiella risker i Borås Stad.
2. En funktion för finansadministration, placerad i avdelningen Redovisningsservice, i
Servicekontoret. Funktionen utgör back office för administration av finansverksamheten.
Funktionen rapporterar direkt till chefen för Redovisningsservice.
3. En funktion för riskkontroll, placerad i budgetfunktionen. Funktionen ska säkerställa
att ingångna finansiella transaktioner överensstämmer med beslutsunderlag från
internbanken. Funktionen rapporterar direkt till ekonomichefen. Extern part kontrollerar
regelbundet att regler och riskmandat efterlevs.
I kommunkoncernen ska finnas ett internbanksråd som ett samarbetsorgan för
finansverksamheten i kommunkoncernen. Internbanksrådet ska vara ett rådgivande
organ till internbanken och ska bestå av tjänstemän från respektive majoritetsägt bolag
samt tjänstemän från kommunen. Kommunens finanschef är sammankallande. Minst
fyra möten med minnesanteckningar ska hållas årligen.

3 Ansvarsfördelning
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens ansvar styrs av riktlinjer för finansverksamheten
som beslutas av Kommunfullmäktige. En aktiv finansförvaltning ställer krav på korta
handläggningstider och därigenom väl definierade delegationsuppdrag. Utöver vad som
anges nedan fastställs kommunens ansvarsfördelning av Kommunstyrelsen beslutad
delegationsordning.
Det operativa ansvaret för finansverksamheten inom kommunen fördelas enligt följande.
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3.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar - utöver i finansiella riktlinjer fastställt ansvar - för att
a)
b)
c)
d)
e)
f)

godkänna annan extern upplåning inom kommunkoncernen än via internbanken
vid behov besluta om placeringsregler enligt kapitel 4
besluta om regler för kapitalbindning enligt kapitel 8
besluta om regler för hantering av ränterisker enligt kapitel 9
vid behov besluta om hur valutarisker i förvaltningarna ska hanteras om motvärdet
på exponeringen bedöms motsvara 5 miljon kronor eller mer, enligt kapitel 11
följa utvecklingen inom finansverksamheten och ta del av den finansiella rapporteringen

3.2 Kommunstyrelsens presidium

Kommunstyrelsens presidium ansvarar dessutom för att
a) besluta om tillfälliga och mindre omfattande avsteg från reglerna för finansverksamhet
om särskilda skäl föreligger och rapportera detta vid nästa rapporteringstillfälle till
Kommunstyrelsen
b) besluta om hur risker som inte omfattas av reglerna för finansverksamheten tillfälligtvis
ska hanteras.
3.3 Internbanken

Kommunens finanschef är tillika chef för internbanken och ansvarar för verksamheten
på de sätt och inom de ramar som Kommunstyrelsen beslutar.
Finanschefen ansvarar för att
a) säkerställa kommunkoncernens kapitalförsörjning
b) räntebindning görs enligt dessa regler
c) vid behov föreslå uppdatering av riktlinjerna för finansverksamheten och reglerna
för finansverksamheten
d) verkställa extern upplåning, utlåning, derivat, placeringar och övriga för 			
kommunkoncernen erforderliga finansiella transaktioner
e) besluta om internbankens prissättning vid utlåning och borgen till majoritetsägda
bolag
f) bevaka och hantera kommunens finansiella risker
g) utarbeta arbetsprocesser, rutiner och instruktioner för finansverksamheten samt 		
säkerställa att alla finansiella aktiviteter bedrivs med god intern kontroll
g) rapportera till Kommunstyrelsen enligt anvisningar för uppföljning
h) upprätta rapporteringsstruktur som bilägges i bilaga 2
i) samordna kontakter med banker och andra finansiella institutioner
j) samordna betalningsflöden, likviditetshantering och andra banktjänster
k) sammankalla och leda internbanksrådet
l) bevaka utvecklingen på de finansiella marknaderna och av tjänster som kan vara 		
till nytta för kommunkoncernen
m) tillgodose kommunkoncernens hela behov av finansiell kompetens, genom att erbjuda
kommunkoncernen intern och extern rådgivning
n) alla kommunens verksamheter har kontantfria betalningssätt att erbjuda medborgarna
samt minimera förekomsten av kontanter internt.
o) utfärda instruktioner inom finansverksamhetens område till stöd för verksamheten

3.4 Chefen för Redovisningsservice
Chefen för Redovisningsservice ansvarar för att
a) administrera och redovisa internbankens betalningstransaktioner
b) omedelbart rapportera avvikelser från reglerna för finansverksamheten och andra
felaktigheter eller incidenter till chefen för Servicekontorets avdelning för Ekonomi/
fordon/ verkstad.
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3.5 Riskkontrollfunktionen
Riskkontrollfunktionen, själva eller genom extern part, ansvarar för att
a) kontrollera att internbankens finansiella transaktioner överensstämmer med
beslutsunderlag från internbanken och följer finansverksamhetens regler för normportfölj
och riskmandat (bilaga 1)
b) omedelbart rapportera avvikelser från regler för finansverksamheten och andra 		
felaktigheter eller incidenter till ekonomichefen.

4 Likviditetshantering
4.1 Allmänt

Med likviditetshantering avses matchningen av in- och utbetalningar samt hantering av
kortfristiga låne- och placeringsbehov. Internbanken svarar för samordning, planering
och förvaltning av kommunkoncernens hela likviditet.
Likviditetshanteringen ska bedrivas med målet att samordna kapitalströmmarna i
kommunkoncernen och att sänka räntekostnaderna genom effektiva betalningsrutiner
och god likviditetsplanering.
4.2 Likviditetsplanering

Koncernens likviditetsbehov ska sammanställas av internbanken. Bolagen och förvaltningarna
rapporterar likviditetsprognoser enligt anvisningar från internbanken. Likviditetsplaneringen
ska vara till grund för bedömning av betalningsberedskapen på kort (1 dag – 12 mån)
och lång sikt (1 – 3 år) samt utgöra underlag för beslut om upplåning och placering av
likvida medel.
4.3 Koncernkonto

I kommunkoncernen ska finnas ett koncernkontosystem för samordning av betalningsflöden.
Endast internbanken får öppna bank- och valutakonton.
4.4 Likviditetsreserv

Med likviditetsreserv avses medel som kan användas för att säkra kommunkoncernens
kortsiktiga betalningsförmåga. I likviditetsreserven räknas in obundna bankmedel,
marknadsvärdet på placeringar som kan frigöras på tre bankdagar, outnyttjade kreditlöften
och framtida positiva netton av kassaflöden inom tre dagar. Likviditetsreservens storlek
specificeras i kapitel 8 Finansieringsrisker.
4.5 Regler för intern placering av överskottslikviditet

Kommunens överskottslikviditet ska i första hand placeras i internbanken för vidareutlåning
inom kommunkoncernen, dock med hänsyn tagen till bolagens möjligheter till ränteavdrag.
Följande regler gäller för intern placering av kommunens överskottslikviditet.
a) all placering ska ske med rörlig räntebas
b) placeringarnas löptider ska anpassas till vilken placeringshorisont som gäller i 		
förhållande till kommunens framtida betalningar (matchningsprincipen)
c) all placering ska ske till marknadsmässiga villkor
d) interna placeringar ska ur internbankens perspektiv riskmässigt mätas och likställas
med extern upplåning.
4.6 Extern placering av överskottslikviditet med placeringshorisont under 1 år

Om kommunkoncernen har överskottslikviditet som inte behövs för att upprätthålla
likviditetsreserven eller som inte kan utnyttjas för att matcha upplåningsbehov inom
kommunkoncernen får den placeras enligt reglerna nedan.
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a)
b)
c)

placeringarnas löptider och risktagande ska anpassas till vilken placeringshorisont
som gäller i förhållande till framtida betalningar (matchningsprincipen)
placering av överskottslikviditet får ske i instrument enligt punkt 4.7 med en maximal
löptid om 12 månader
ingen enskild motpart, svenska staten exkluderad, får svara för mer än 50 procent
av samtliga placeringar. Dock får alltid upp till 500 miljoner kronor placeras hos 		
en enskild motpart.

4.7 Tillåtna instrument med placeringshorisont under 1 år

Överskottslikviditet får, utöver utlåning inom av Kommunfullmäktige fastställda ramar,
placeras i följande instrument.
a)
b)
c)
d)
e)

kontoinlåning/deposit i bank som har en rating om antingen lägst A-1 (S&P) eller
P-1 (Moody’s);
penningmarknadsinstrument som har lägst A-1/K-1-rating (S&P);
skuldebrev utgivna av svenska staten, svenska statens helägda bolag, svenska kommuner
och landsting samt av svenska kommuner och landsting helägda bolag.
kontoinlåning/deposit i den bank som kommunen har flödesbanksavtal med.
Korta räntefonder (genomsnittlig räntebindning max 1 år) registrerade hos 		
Finansinspektionen bestående av räntebärande papper med god kreditvärdighet 		
och riskspridning. Fonderna ska i allt väsentligt uppfylla detta dokuments övriga 		
placeringsbegränsningar/ placeringsregler.

4.8 Extern placering av överskottslikviditet med placeringshorisont över 1 år

Om kommunkoncernen har överskottslikviditet som inte behövs för att upprätthålla
likviditetsreserven eller som inte kan utnyttjas för att matcha upplåningsbehov inom
kommunkoncernen får den placeras enligt reglerna nedan.
a) placeringarnas löptider och risktagande ska anpassas till vilken placeringshorisont
som gäller i förhållande till framtida betalningar (matchningsprincipen) .
b) placering av överskottslikviditet får ske i instrument enligt punkt 4.9 med en 		
genomsnittlig löptid på 2 år med en tillåten avvikelse på +/- 1 år och en maximal 		
löptid på 5 år.
c) ingen särskild motpart, svenska staten exkluderad, får svara för mer än 10% av 		
samtliga placeringar med en återstående löptid över 1 år. Dock får alltid upp till 		
50 miljoner kronor placeras hos en enskild motpart.
4.9 Tillåtna instrument med placeringshorisont över 1 år

Överskottslikviditet med en placeringshorisont som överstiger 1 år får, utöver utlåning
inom av Kommunfullmäktige fastställda ramar, placeras i följande instrument.
a) obligationer utgivna av Kommuninvest, svenska staten och svenska statens helägda
bolag samt obligationer garanterade av svenska staten;
b) obligationer utgivna av svenska kommuner och landsting eller av dessa helägda 		
bolag;
c) Obligationer utgivna av motparter vars rating är lägst antingen AA-(S&P) eller
A1 (Moodys)
d) Långa räntefonder (genomsnittlig räntebindning över 1 år) registrerade hos 		
Finansinspektionen bestående av räntebärande värdepapper med god kreditvärdighet
och riskspridning. Fonderna ska i allt väsentligt uppfylla detta dokuments övriga
placeringsbegränsningar/placeringsregler
4.10 Hållbara och ansvarsfulla placeringar

Placeringarna ska ske på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt, och verka i samma
riktning som Borås Stads grundläggande värderingar kring ekonomisk, ekologisk och
social hållbarhet.
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Kommunen ska eftersträva att placera endast i företag som följer ILO:s kärnkonventioner och
OECD:s program för multinationella företag. ILO:s kärnkonventioner rör fackliga rättigheter,
skydd mot tvångsarbete, avskaffande av barnarbete och skydd mot diskriminering medan
OECD:s riktlinjer för multinationella företag rör miljöskydd, informationsförmedling,
konkurrens, anställning, konsumentintressen, beskattning, vetenskap och teknologi och
bekämpning av mutor.
Placeringar ska inte göras i företag vars omsättning härrör från områdena vapen, alkohol,
spel, pornografi eller tobak.
Placeringar ska inte göras i företag som har verksamhet med syfte att prospektera, exploatera,
utvinna eller producera fossil energi.

5 Upplåning
5.1 Allmänt

All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom de av Kommunfullmäktige
beslutade ramarna och samordnas genom internbanken. Med upplåning avses alla
former av finansiering och kreditlöften. Extern upplåning ska ske av internbanken i
Borås Stads namn. Om verksamhetsspecifika förutsättningar i bolagen möjliggör för
koncernen förmånliga alternativa finansieringsformer ska detta utredas och upphandlas
av internbanken samt godkännas av Kommunstyrelsen.
Finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. All leasing i kommunen
beslutas av Kommunstyrelsen.
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt
sätt som möjligt med hänsyn tagen till risker och andra faktorer.
5.2 Regler

Följande regler gäller vid upplåning.
a) internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg finansieringsrisk, hög kvalitet
på lånedokumentation och enkel administration
b) upplåning och utlåning vars enda syfte är att skapa räntevinster för kommunkoncernen
ska inte förekomma
c) internbanken ska arbeta med god framförhållning vid upplåning
d) låneförfall inför årsskiften ska i möjligaste mån undvikas
e) upplåning ska i möjligaste mån ske så att enskilda lånebelopp inte understiger
100 miljoner kronor
Regler för hantering av finansieringsrisker finns i kapitel 8.
5.3 Upplåningsformer

Följande upplåningsformer är tillåtna.
a) upplåning får ske genom utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev
b) upplåning får ske genom banklån från svensk eller utländsk bank
c) upplåning får ske genom tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution
eller placerare.
Kommunstyrelsen ska besluta separat om publika låneprogram som certifikatsprogram
och obligationsprogram.
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6 Utlåning och borgen till majoritetsägda bolag
6.1 Allmänt

Utlåning och borgen får endast ske enligt Kommunstyrelsens utlånings- och borgensramar.
Internbanken ska erbjuda marknadsmässiga finansieringslösningar till bolagen.
6.2 Regler

Följande regler gäller för utlåning och borgen.
a) internbanken ska i första hand tillgodose lånebehov genom utlåning och i andra 		
hand genom att gå i borgen för upplåningen
b) all utlåning ska ske så att kommunens finansiella risker begränsas
c) all utlåning och borgen ska vara beloppsbegränsad
d) all utlåning ska dokumenteras i avtal mellan parterna
e) vid utlåning sker internbankens prissättning enligt 6.3. f ) borgen får inte vara 		
generell
g) underliggande kreditavtal ska i dess helhet granskas och godkännas av finanschefen
innan borgen tecknas
h) all borgen ska registerföras och alla borgenshandlingar tillsammans med underliggande
kreditavtal ska arkiveras
i) vid borgen ska borgensavgift baserad på internbankens prissättning enligt 6.3 belasta
borgenstagaren.
6.3 Internbankens prissättning

Internbankens prissättning ska vara transparent och eftersträva marknadsmässiga villkor
för att möta lagkrav på konkurrensneutralitet för verksamheter som konkurrerar med
privata aktörer. Internbankens villkor ska därmed inte vara bättre eller sämre än de villkor
bolaget skulle kunna få på egna meriter. Med marknadsmässiga villkor avses det pris som
är resultatet av nedanstående två delar.
1.
2.

Internbankens självkostnad för upplåning
En bedömd marknadsmässig avgift. Avgiften ska spegla den skillnad i kostnad
respektive bolag bedöms ha för att finansiera sig på egna meriter jämfört med 		
kommunen. Internbankens ska vid bedömningen ta hjälp av en extern part.

För verksamhet som inte är konkurrensutsatt kan prissättningen utgöras av internbankens
självkostnadspris.
Internbanken ska följa och löpande dokumentera utvecklingen av sin prissättning,
dels för att styrka konkurrenskraftig finansiering gentemot bolagen och dels för att
otillbörlig konkurrens inte ska uppstå. Internbankens prissättning ska löpande redovisas
till internbanksrådet och till Kommunstyrelsen.
6.4 Administration av utlåning

För effektiv administration kommer koncernkontosystemet att utnyttjas som plattform
för internbankens utlåning. Koncernkontosystemet loggar aktuellt saldo för respektive
bolag och ränteberäknar detta dagligen. Kvartalsvis debiteras respektive bolag genom
att kvartalets räntekostnader dras från kontot. Beräkning av aktuell räntesats sker av
internbanken enligt 6.3. Underlag för ränteberäkning skickas till respektive bolag månadsvis.

7 Utlåning och borgen till externa parter
7.1 Allmänt

Utlåning eller borgen till externa bolag och organisationer får ske endast om det kan
anses vara av allmänt intresse.
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För extern utlåning och borgen till bolag och organisationer beslutar Kommunfullmäktige
i varje enskilt fall.
7.2 Regler

Följande regler gäller för att begränsa risken vid utlåning.
a) utlåning ska i första hand ske med kort kapital- och räntebindning, alternativt 		
med möjlighet att årligen justera lånevillkoren.
7.3 Internbankens avgifter

Kommunfullmäktige beslutar om eventuell borgensavgift, och storlek på denna, efter
förslag av internbanken. Avgiftens storlek omprövas årligen.

8 Finansieringsrisk
8.1 Allmänt

Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast
mot en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar.
Målet är att uppnå en låg finansieringskostnad samtidigt som betalningsförmågan
säkerställs på såväl kort som lång sikt. Vid hantering av finansieringsrisk ska S&Ps
likviditetskriterier beaktas.
8.2 Regler

För att begränsa finansieringsrisken ska följande regler följas.
a)
b)
c)
d)
e)

f)

internbanken ska vid var tidpunkt ha en likviditetsreserv bestående av lånelöften 		
och tillgänglig likviditet motsvarande minst 100 procent av de närmsta 12 månaders
kapitalförfall
externa kreditlöften som får räknas med i likviditetsreserven ska ha en avtalad 		
räntemarginal och en återstående löptid om minst 3 månader
Kommunstyrelsen beslutar om en strategi och riskmandat för kommunkoncernens
kapitalbindning och räntebindning (bilaga 1)
internbanken ska sträva efter att ha upplånings- och kreditlöftesvolymen fördelad
på minst 3 olika upplåningsformer eller långivare
) om internbankens totala upplånings- och kreditlöftesvolym beräknas överstiga
1 000 miljoner kronor ska internbanken eftersträva att fördela upplåningen så att
högst 50 procent av upplåningen i genomsnitt under en flerårig period sker från en
och samma kreditgivare/ upplåningsform
I den mån internbanken har reversutlåning ska den matcha upp- och utlåningsvillkor
i syfte att minimera finansieringsrisken. Undantag medges för utlåning av belopp
under 25 miljoner kronor med en löptid kortare än 3 år. Summan av denna omatchade
utlåning får dock inte vid vart tillfälle uppgå till mer än 100 miljoner kronor.

9 Ränterisker
9.1 Allmänt

Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar
kommunens finansnetto negativt. Ränteriskhantering ska syfta till att undvika stora och
snabba genomslag i finansnettot.
Ränterisken i kommunen uppstår till följd av extern upplåning, externa räntederivat,
placeringar, utlåning samt interna räntederivat med bolagen och övriga organisationer.
Målet med ränteriskhanteringen är att långsiktigt åstadkomma bästa möjliga finansnetto
inom ramen för de risktaganden som fastställs i dessa regler för finansverksamheten.
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9.2 Regler

Kommunen ansvarar för och beslutar om koncernens räntebindning. Det ska finnas
en tydligt definierad strategi för räntebindningen som tillsammans med metoder för
uppföljning, utvärdering och ett riskmandat för internbanken beslutas av Kommunstyrelsen.
Strategin ska biläggas dessa regler i bilaga 1. Strategin ska uttryckas som en bestämd
förfallostruktur för räntebindningen.

10 Derivatinstrument
10.1 Allmänt

För att hantera riskerna i finansverksamheten förekommer olika derivatinstrument
i marknaden. All användning av derivatinstrument förutsätter att internbanken har
god förståelse för instrumentets funktion, prissättning och tillhörande risker och har
administrativa rutiner som kan hantera dessa affärer.
10.2 Motpartsrisker

Med motpartsrisker avses risken för att motparten i derivattransaktioner inte kan fullfölja
de förpliktelser som avtalet innebär. Internbanken ska sträva efter att sprida externa
motpartsrisker. Bedömning av motpartsrisk ska ske inför varje transaktion. Bedömningen
ska avse nettoexponering och beakta kommunens hela engagemang med motparten.
För flexibilitet och handlingsberedskap ska internbanken så långt det är möjligt se till
att kommunen har outnyttjade limiter för derivattransaktioner hos aktuella motparter.
10.3 Regler

Följande regler gäller för derivatinstrument och motpartsrisker.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i underliggande
upp- och utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexponeringar
kommunen får använda derivatinstrument i form av terminer, FRA-kontrakt, swappar,
optioner och kombinationer av dessa instrument för att hantera ränte- och valutarisker
riskbedömning och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska alltid göras före
affärsavslut. Konsekvensanalysen ska för varje ny typ av derivatinstrument innehålla
en modell för derivatinstrumentets påverkan på förfallostrukturens räntebindning
samtliga derivatinstrument ska registreras i finanssystemet och marknadsvärderas
kvartalsvis i månadsrapporteringen
alla koncerninterna derivattransaktioner ska dokumenteras i avtal mellan parterna
kommunen ska ha ramavtal för derivathandel eller motsvarande ramavtal med 		
minst 4 externa motparter
internbanken ska upprätta nominella och marknadsvärdesbaserade riskmandat för
externa motpartsrisker som bilägges i bilaga 1.

10.4 Internbankens avgifter

Internbankens prissättning för derivattransaktioner ska vara marknadsmässiga och utan
påslag.
10.5 Administration av interna derivat

Samtliga externa derivat i kommunkoncernen tecknas av internbanken med kommunen
som motpart till bankerna. För en effektiv administration ska som huvudprincip derivaten
löpa med fyra förfallodagar årligen på IMM-dagar, dvs. den tredje onsdagen i mars,
juni, september och december. Beräkning av räntedebitering sker av internbanken och
underlag för debitering skickas kvartalsvis.
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11 Valutarisker
11.1 Valutarisk

För varje betydande finansiell risk ska det finnas en tydligt angiven strategi med ett
tillhörande riskmandat. Med valutarisk avses risken för att kommunen drabbas av ökade
kostnader till följd av valutakursförändringar.
Valutakursrisker kan uppstå inom verksamheten. I finansverksamheten uppkommer
valutarisker om kommunen lånar eller placerar i utländsk valuta. I förvaltningarna
uppkommer valutarisker om kommunen upphandlar varor eller tjänster i utländsk valuta
eller får bidrag i utländsk valuta. Valutarisker i förvaltningarnas verksamheter kan vara
komplexa och inte alltid möjliga att säkra.
Det åligger förvaltningarna att identifiera och omedelbart till internbanken rapportera
valutarisker i verksamheten om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 1 miljon
kronor eller mer.
Målet är att valutarisker inom förvaltningarnas verksamhet i möjligaste mån ska begränsas.
Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart säkras.
11.2 Regler

Följande regler gäller för hanteringen av valutarisker.
a) valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart säkras med derivatinstrument
b) valutarisker i förvaltningarnas verksamheter ska säkras enligt beslut i Kommunstyrelsen
om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 5 miljon kronor eller mer
c) för valutarisker i förvaltningarnas verksamheter med ett motvärde på exponeringen
som bedöms motsvara mindre än 5 miljon kronor beslutar förvaltningen efter samråd
med internbanken hur valutarisken ska hanteras.

12 Operativa Risker
12.1 Allmänt

Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna
processer, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system. De operativa
riskerna ska begränsas genom uppdaterade och väl dokumenterade rutinbeskrivningar
och arbetsinstruktioner.
Varje transaktion ska administreras så att risken för fel och eventuell skada minimeras.
En person som gjort affärsavslut och registrerat denna i finanssystemet får inte godkänna
samma affär. Detta hanteras praktiskt genom olika behörighetsnivåer i finanssystemet,
vilket säkerställer att annan person än den som genomfört affären kontrollerar och
godkänner den.
Målet med hanteringen av de operativa riskerna är att minimera förluster på grund av
fel i processer, system eller bristande kontroll.
12.2 Regler

Följande gäller för att säkerställa god intern kontroll.
a) alla affärstransaktioner och betalningar ska utföras enligt fullmakter, attestordning
eller andra delegeringar
b) alla transaktionsverifikationer ska vid transaktionstillfället kompletteras med en 		
handelsnota som anger viktiga villkor och motiv för transaktionen
c) alla affärstransaktioner ska registreras i finanssystem, affärssystemets reskontra eller
på annat sätt registreras i redovisningen
d) alla affärstransaktioner ska kontrolleras mot interna beslutsunderlag och externa 		
affärsbekräftelser
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e)

alla affärstransaktioner och mellanhavanden mellan kommunen och bolagen ska
löpande och månadsvis stämmas av och bekräftas. Differenser ska omedelbart 		
utredas och klaras upp. Vid oenighet ska kommunchefen informeras.

13 Rapportering
Rapporter ska upprättas med syfte dels att vara underlag för planering och beslut, dels
att vara ett styr- och kontrollmedel över hur väl finansverksamheten följer finansiella
riktlinjer och regler för finansverksamheten. Utöver nedanstående rapportering ska den
rapportering som Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen efterfrågar ske enligt
deras instruktioner.
13.1 Incidentrapportering

All finansiell verksamhet är förknippad med ett risktagande. Att förutse alla risker är
omöjligt. Varje medarbetare i kommunen är skyldig att omedelbart rapportera avvikelser
och incidenter till kommunchefen. Kommunstyrelsens presidium har rätt att besluta om
tillfälliga avvikelser från regler för finansverksamheten och har även rätt att besluta om
hur risker som inte omfattas av reglerna tillfälligtvis ska hanteras.
13.2 Månadsrapportering

Rapporteringen ska innehålla de basfakta för upp- och utlåning, likviditetshantering samt
placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande som
är specificerade i riktlinjerna och reglerna för finansverksamheten. Rapporteringen ska
på en aggregerad nivå visa bokförda värden och förändringen av dessa för all upplåning,
utlåning och placeringar i kommunen. För de positioner där marknadsvärdet avviker
från bokfört värde ska även detta visas. Rapporteringsstruktur framgår i bilaga 2.
Månadsrapporteringen ska levereras till Kommunstyrelsen normalt senast den 7:e bankdagen
i varje månad.
13.3 Rapportering från bolag och förvaltningar till internbanken

Det åligger nämnderna och styrelserna i bolagen att ge internbanken den information
som behövs för en effektiv finansiell samordning i kommunkoncernen. Internbanken ska
löpande från förvaltningarna och bolagen begära in rapportering för likviditetsplanering
och planering av kommunkoncernens kapitalförsörjning.
13.4 Rapportering från internbanken till internbanksråd

Internbanken ska rapportera verksamheten till internbanksrådet. Rapporteringen ska bl a
baseras på senaste månadsrapporteringen till Kommunstyrelsen samt sammanställning av
likviditetsprognoser och kapitalförsörjningsplaner för kommunkoncernen. Internbanken
ska i internbanksrådet även rapportera och redovisa internbankens intäkter och kostnader
samt internbankens prissättning.
13.5 Rapportering från Internbanken till bolagen

Bolagen ska få motsvarande månadsrapportering som Kommunstyrelsen får enligt 13.2. Övrig
rapportering till bolagen ska bestå av en engagemangsrapport enligt rapporteringsstruktur
i bilaga 2.
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Bilaga 1

Riskmandat
Kapitalbindningsstrategi för upplåning
Internbankens totala upplånings- och kreditlöftesvolym ska eftersträva en genomsnittlig
kapitalbindning på 2,5 år med ett tillåtet intervall mellan 1,5 år och 4 år. Dock ska alltid
minst 100 % av närmsta 12 månaders kapitalförfall täckas av kreditlöften och tillgänglig
likviditet

Räntebindningstrategi för upplåning

Internbankens upplåningsportfölj ska eftersträva en genomsnittlig räntebindning på
2,5 år med ett tillåtet intervall mellan 1,5 år och 4 år. Vid eventuell avvikelse från
Kommunfullmäktiges huvudprincip om maximalt 50 procent räntebindningsförfall
inom 12 månader, ska finanschefen i finansrapporten till Kommunstyrelsen anmäla
avvikelsen samt informera om åtgärd.

Riskmandat för motpartsrisker derivat

Exponeringen för motpartsrisker begränsas i tabellen nedan. Affärer som överskrider angivna
beloppsgränser får inte göras. Om kreditbetyget för en befintlig motpart nedgraderas och
kreditbetyget därefter understiger den angivna nedre gränsen enligt tabellen nedan ska
en bedömning göras av såväl motpartens som associerade positioners risk. Händelsen ska
vidare rapporteras vid närmast kommande rapporteringstillfälle till Kommunstyrelsen
med ett förslag till åtgärd respektive tidplan. En eventuell avveckling av positionen ska
göras strukturerat med hänsyn tagen till marknadsförutsättningarna, kostnader och risker.

Kreditexponering i derivatinstrument
Limiter per motpart i mkr
Rating

Max marknadsvärde

Faktor

AAA

250

0,25

5 000

AA-

150

0,5

3 000

A-

100

1

2 000

50

2

1 000

BBBTotal max

14

300
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Nominellt belopp

Bilaga 2

Rapportstruktur
Rapport

Innehåll

Mottagare

Finansrapport

Likviditetssituation

Kommunstyrelsen

Internbankens finansiering

Ekonomichef

Ränte- och kapitalbindning

Revisionschef

Internbankens snittränta och prissättning

Budgetchef

Känslighetsanalys

Bolag i kommunkoncernen

Riskanalys
Marknadsvärde av utestående derivat
Portföljdata/nyckeltal
EngagemangsUtestående skuld/fordran
rapport

Bolag i kommunkoncernen

Specifikation lån och derivat
Upplupen ränta
Internbankens snittränta
Internbankens aktuella ränta
Aktuell räntebindning

Årsredovisning

Internbankens års- och verksamhetsberättelse

Kommunfullmäktige

Finansrapport och engagemangsrapport framställs av internbanken månatligen, normalt
inom 7 arbetsdagar följande månad. Årsredovisningen framläggs för Kommunfullmäktige
i maj följande år.
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Riktlinjer för
finansverksamheten
BORÅS KOMMUNKONCERN
1 Inledning
1.1 Bakgrund

Kommunens övergripande finansiella strategi är att eftersträva en effektiv kapitalanvändning
och en effektiv kapitalanskaffning. Detta genom att med högt ställda krav på säkerhet och
sundhet i det finansiella arbetet optimalt styra betalningsströmmarna för att minimera
behovet av rörelsekapital, och optimalt styra finansieringen med främmande kapital.
Kommunkoncernens övergripande finansiella strategi om en effektiv kapitalanvändning
behandlas inte i detta dokument. Dessa riktlinjer omfattar enbart finansverksamheten.
Investeringar som till följd av sin storlek anses extraordinära kan efter beslut i KF hanteras
på annat sätt än vad som anges i dessa riktlinjer.
1.2 Övergångsregler

Riktlinjerna gäller från och med beslutsdagen i Kommunfullmäktige, dock med beaktande
av en övergångsperiod om 6 månader för riktlinjerna i kapitel 7. Befintliga räntederivat
mellan Borås Stad och bolagen löper på till förfall.
1.3 Omfattning

Riktlinjer för finansverksamheten omfattar finansverksamheten inom kommunens samlade
verksamhet; Borås Stad med majoritetsägda bolag samt andra organisationer enligt beslut
i Kommunfullmäktige, i fortsättningen kallat kommunkoncernen.
Med finansverksamheten avses upplåning, utlåning, borgen, likviditetshantering, placeringar
och finansiell riskhantering. Finansverksamheten omfattar även kapitalförvaltningen för
Borås Stads samförvaltade stiftelser som regleras i Borås Stads regler för förvaltning av
kommunens stiftelser.
Som ett komplement till dessa riktlinjer för finansverksamheten finns Kommunstyrelsens
finansiella regler för Borås Stad.
Kommunfullmäktige ansvarar för riktlinjer för finansverksamheten i Borås kommunkoncern
och för Borås Stads regler för förvaltning av kommunens stiftelser.
Kommunstyrelsen ansvarar för finansiella regler i Borås Stad.
1.4 Syfte med riktlinjer för finansverksamheten

Riktlinjer för finansverksamheten är ett ramverk från Kommunfullmäktige som anger
övergripande mål, organisation med ansvarsfördelning, och riktlinjer för finansverksamheten
inom kommunkoncernen.
1.5 Mål med finansverksamheten

Det övergripande målet för finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka
till en god ekonomisk hushållning genom att
– tillgodose verksamhetens behov av finansiering enligt budget
– säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital
Borås Stad | riktlinjer för finansverksamheten
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– inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga finansnetto
– effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, kapitalflöden,
likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.
Finansverksamheten inom kommunkoncernen ska bedrivas
– effektivt
– betryggande med god riskkontroll och utan spekulativa inslag. Upplåning och utlåning
vars enda syfte är att skapa räntevinster för kommunkoncernen ska inte förekomma.
– aktivt för att skapa möjligheter att rationellt hantera risker med hänsyn till kostnaden
för att minska eller eliminera risker
– med etisk hänsyn och med hög kompetens.

2 Finansiell samordning
Under Kommunstyrelsen ska finnas en internbank. Internbankens övergripande uppdrag
är att ansvara för kommunkoncernens kapitalförsörjning, räntebindning, tillgodose
kommunkoncernens behov av finansiell kompetens, samordna finansverksamheten samt
verka för att på bästa sätt uppnå målet med finansverksamheten.
I kommunkoncernen ska finnas ett internbanksråd som ett samarbetsorgan för finansverk
samheten. Internbanksrådet ska vara ett rådgivande organ till internbanken och ska bestå
av tjänstemän från respektive majoritetsägt bolag samt tjänstemän från kommunen.
Kommunkoncernens externa transaktioner i finansverksamheten ska göras av internbanken.
Om verksamhetsspecifika förutsättningar i bolag möjliggör för kommunkoncernen förmånliga
alternativa finansieringsformer ska detta utredas och upphandlas av internbanken samt
godkännas av Kommunstyrelsen.
Internbankens prissättning ska vara transparent, och baseras på marknadsmässiga villkor
för att möta lagkrav på konkurrensneutralitet för verksamheter som konkurrerar med
privata aktörer.
Internbanken ska hålla löpande kontakt med bolagen och förvaltningarna för att bistå i
deras finansverksamhet. Internbanken ska säkerställa och upprätthålla en hög finansiell
kompetens, god service och hög tillgänglighet. Internbanken företräder kommunkoncernen
i kontakter med banker och andra aktörer på finansmarknaden.
Bolagen ska årligen i budgetprocessen föreslå finansiering av sin verksamhet.
Nämnder och bolag ska ge internbanken den information som behövs för en effektiv
finansiell samordning inom kommunkoncernen. Tillika ska internbanken ge nämnder
och bolag information som behövs för deras verksamhet.

3 Organisation och ansvarsfördelning
Ansvaret för finansverksamheten inom kommunkoncernen fördelas enligt nedanstående.
Kommunfullmäktiges ansvar är att
– besluta om riktlinjer för finansverksamheten för kommunkoncernen
– besluta om regler för förvaltning av kommunens stiftelser
– besluta om en ram för kommunkoncernens externa upplåning
– besluta om en ram för kommunens egen upplåning
– besluta om kommunens utlåning till och borgen för externa parter
– följa finansverksamheten genom kommunens årsredovisning.
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Kommunstyrelsens ansvar är att
– säkerställa kommunkoncernens kapitalförsörjning
– hantera kommunkoncernens räntebindning
– årligen i budgetprocessen, eller vid behov, besluta om en ram för utlåning till och
borgen för respektive bolag
– besluta om finansiella regler för Borås Stad
– besluta om internbankens prissättning vid utlåning och borgen till majoritetsägda
bolag
– besluta om delegationsordning för finansverksamheten i kommunen
– besluta om publika låneprogram
– besluta om finansiell leasing i kommunen
– godkänna annan upplåning för majoritetsägda bolag än den som normalt ska ske via
internbanken
– fortlöpande utvärdera riktlinjer för finansverksamheten och finansiella regler samt
föreslå Kommunfullmäktige att revidera riktlinjer för finansverksamheten vid behov
– löpande följa finansverksamheten genom finansiell rapportering.
Nämnderna ansvarar för att
– ge internbanken den information som behövs för en effektiv finansiell samordning
inom kommunkoncernen.
Styrelserna i de majoritetsägda bolagen ansvarar för att
– ge internbanken den information som behövs för en effektiv finansiell samordning
inom kommunkoncernen
– hantera finansiella risker i samråd med internbanken.

4 Likviditetshantering och placeringar
Likviditetshanteringen inom kommunkoncernen ska samordnas via internbanken.
Kommunkoncernen ska ha ett koncernkontosystem för att samordna betalningsflöden.
Endast internbanken får öppna bank- och valutakonton. Majoritetsägda bolag ska vara
anslutna till kommunens koncernkontostruktur. Ej majoritetsägda bolag och organisationer
kan anslutas efter ansökan.
Likviditetshanteringen ska effektivisera kapitalförsörjningen och beakta en god
betalningsberedskap vid alla tillfällen. Bolagen och förvaltningarna ansvarar för att
optimera sitt rörelsekapital, och ge internbanken information för kommunkoncernens
likviditetsplanering på både kort och lång sikt.
Överskottslikviditet ska i första hand användas för att reducera lånebehovet i
kommunkoncernen, dock med hänsyn tagen till bolagens möjligheter till ränteavdrag. Om
det ändå finns bestående överskottslikviditet i kommunen ska den hanteras aktivt och inom
reglerna för risktagande. De bolag som är anslutna till kommunens koncernkontostruktur
ska placera all överskottslikviditet genom internbanken.
Regler för likviditetshantering och placeringar anges i regler för finansverksamheten
Borås Stad.

5 Upplåning
All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom de av Kommunfullmäktige
beslutade ramarna och samordnas genom internbanken.
Finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. Normalt är den effektiva
finansieringskostnaden för ett leasingavtal högre än kommunens alternativkostnad vid
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egen finansiering eller lånefinansiering. Därför används finansiell leasing i normalfallet
sparsamt, och all leasing i kommunen ska beslutas av Kommunstyrelsen. Leasing i bolagen
kan ske, dock först efter samråd med internbanken.
Kapitalförsörjningen ska tryggas med en låg finansieringsrisk genom en god diversifiering
avseende lånens förfallostruktur, upplåningsformer, långivare och väl avvägda
likviditetsreserver.
En hög säkerhet för tillgång till finansiering ska eftersträvas. Kommunkoncernens
betalningsförmåga ska vid varje tidpunkt vara säkerställd via tillgång till likvida medel
och/eller genom avtalade kreditlöften.
Kommunstyrelsen ska i reglerna för finansverksamheten ange regler för upplåning och
likviditetsreserver.

6 Utlåning och borgen
Extern utlåning och borgen får endast ske enligt Kommunfullmäktiges beslut.
Kapitalförsörjning till majoritetsägda bolag ska ske genom utlåning från kommunens
internbank inom de av Kommunstyrelsen beslutade ramarna.
De majoritetsägda bolagen ska vid var tid ha tillgång till kapital för att bedriva den av
ägaren beslutade verksamheten. Bolagen har därmed en långfristig kapitalförsörjning,
som beloppsmässigt fastställs i årligt beslut av Kommunstyrelsen.
Det kommunala åtagandet kräver att kommunen har god insyn i alla kredittagares ekonomi
och verksamhet, och att kredittagarna tecknar fullvärdesförsäkring för tillgångarna.
Kommunens prissättning ska eftersträva marknadsmässiga villkor för att möta lagkrav på
konkurrensneutralitet för verksamheter som konkurrerar med privata aktörer. Prissättning
en ska vara transparent och bestå av kommunens självkostnad för upplåningen plus en
marknadsmässig avgift. Vid borgen ska en motsvarande marknadsmässighet eftersträvas.
All utlåning ska ske så att kommunens finansiella risker begränsas. Utlåning och borgen
ska dokumenteras i avtal mellan parterna och vara begränsad ifråga om belopp.
Kommunstyrelsen ska i reglerna för finansverksamheten ange regler för utlåning, borgen
och säkerheter samt för att fastställa internbankens prissättning av utlåning och borgen.

7 Finansiell riskhantering
Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i form av finansiella risker,
dels i form av operativa risker. För varje betydande finansiell risk ska det finnas en tydligt
angiven strategi och riktlinjer.
Följande riktlinjer gäller för kommunen och i tillämpliga fall bolagen.
7.1 Finansieringsrisk

Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast
mot en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar.
Minst 100 % av närmsta 12 månaders kapitalförfall ska täckas av kreditlöften och
tillgänglig likviditet.
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7.2 Ränterisk

Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar
kommunkoncernens finansnetto negativt.
För att begränsa räntekänsligheten och resultateffekten över tiden ska, som huvudprincip,
maximalt 50 procent av räntebindningen förfalla inom 12 månader. Kommunstyrelsen
ska i reglerna för finansverksamheten utforma räntebindningsstrategi med riskmandat.
7.3 Motpartsrisk

Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan fullfölja de förpliktelser som
avtalet innebär. I finansiella transaktioner med motpartsrisk ska bara motparter med hög
kreditvärdighet väljas. Motpartsrisker ska i möjligaste mån reduceras genom att riskerna
sprids på flera motparter.
7.4 Valutarisk

Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av valutakursförändringar.
I finansverksamheten uppkommer valutarisker om upplåning eller placering sker i utländsk
valuta. Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart valutasäkras.
Respektive förvaltning och bolag ansvarar för att identifiera och rapportera valutarisker
som uppkommer i den löpande verksamheten till internbanken. Rapporterande verksamhet
beslutar i samråd med internbanken hur valutariskerna ska hanteras.
7.5 Derivatinstrument

Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera kurs- och ränterisker.
Derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i underliggande
upp- och utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexponeringar. All
användning av derivatinstrument förutsätter god förståelse för instrumentets funktion,
prissättning, tillhörande risker och administrativa rutiner som kan hantera dessa affärer.
Kommunkoncernens derivattransaktioner ska göras av internbanken. Riskbedömning
och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska alltid göras före affärsavslut.
Kommunstyrelsen ska i reglerna för finansverksamheten ange regler för derivatinstrument.
7.6 Operativa risker

Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna
processer, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system.
De operativa riskerna ska begränsas genom god intern kontroll, uppföljning och rapportering.
Finansverksamheten ska organiseras utifrån en ansvarsfördelning som alltid upprätthåller
principen att ingen enskild person ensam ska handlägga en transaktion genom hela
behandlingskedjan.

8 Rapportering
Kommunstyrelsen ska till Kommunfullmäktige rapportera om finansverksamheten i
samband med årsredovisning. Kommunstyrelsen ska bedöma om det finns anledning till
särskilda rapporter eller beslut i Kommunfullmäktige om den finansiella verksamheten.
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Projekteringsframställan för ombyggnation av Scenteknik på Borås Stadsteater.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan för ny Scenteknik på Borås Stadsteater godkänns.

2017-01-11
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-01-12
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0822 287
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2017-01-10/Magnus Widén

Programområde: 2

Sida
1(1)
2017-01-30

Dnr 2016/KS0822
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Lokalförsörjningsnämnden
Kulturnämnden

Projekteringsframställan för ombyggnation av
Scenteknik på Borås Stadsteater
Lokalförsörjningsnämnden föreslår under förutsättning att Kulturnämnden tillstyrker
förslaget att Kommunstyrelsen godkänner projekteringsframställan för ombyggnation
av Scentekniken vid Borås Stadsteater. Projekteringsuppdraget utgår från den framtagna förstudien där den kalkylerade totala investeringsutgiften uppgår till 72,0 mnkr.
I Kommunfullmäktiges nyligen antagna investeringsbudget finns motsvarande summa
upptagen varav 15,0 mnkr under 2017. Hyran för Stadsteatern beräknas ökas med 6,9
mnkr efter investeringens genomförande och gäller då från 2018.
Lokalförsörjningsnämnden beskriver att förstudien har haft till uppgift att undersöka
scenteknikbehovet på Borås Stadsteater eftersom tekniken är ålderdomlig och har
stora brister när det gäller säkerhet och arbetsmiljö. Borås Stadsteater är den enda
stadsteatern i Sverige med fast ensemble som fortfarande har manuella motviktade
råsystem.
Tidplanen för arbetet är att projektering genomförs under våren 2017. Därefter upphandling och planerad byggstart våren 2018.
Kommunstyrelsen har på dagens sammanträde beslutat att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan för ny Scenteknik på Borås Stadsteater.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Projekteringsframställan för ombyggnad av Sven Eriksongymnasiet, 501 80 Borås, Tekniska elementarskolan
1.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag, under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner projekteringsframställan, att projektera för ombyggnad av Sven Eriksongymnasiet, Borås, Tekniska
elementarskolan 1

170118
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0824 287
Handläggare: Annette Antonsson, tfn 033- 35 37 06
Datum/avdelningschef: 2017-01-16/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(1)
2017-01-30

Dnr 2016/KS0824
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Annette Antonsson

Lokalförsörjningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Projekteringsframställan för ombyggnad av
Sven Eriksongymnasiet, 501 80 Borås, Tekniska elementarskolan 1.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 13 december 2016 att Kommunstyrelsen
beslutar, under förutsättning att Utbildningsnämnden godkänner projekteringsframställan, godkänna projekteringsframställan avseende ombyggnad av Sven Eriksonsgymnasiet, Borås, Tekniska Elementarskolan 1. Investeringsutgiften beräknas till
36 530 000 kr.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2017.
Gymnasieskolan är i behov av fler lokaler för att kunna svara upp mot söktrycket av
elever. Skolan är också i behov att skapa en stark identitet för att behålla sin attraktivitet.
Kommunstyrelsen har den 30 januari 2017 beslutat att Lokalförsörjningsnämnden
under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner projekteringsframställan, får i uppdrag att projektera för ombyggnad av Sven Eriksongymnasiet, Borås, Tekniska elementarskolan 1.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Projekteringsframställan för ombyggnation av Viskastrandsgymnasiet, Viskastrandsgatan 10, Viskastrand 2.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag, under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner projekteringsframställan, att projektera för ombyggnad av Viskastrandsgymnasiet, Viskastrandsgatan
10, Viskastrand 2.

170118
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0823 287
Handläggare: Annette Antonsson, tfn 033-35 37 06
Datum/avdelningschef: 2017-01-16/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(1)
2017-01-30

Dnr 2016/KS0823
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Annette Antonsson

Lokalförsörjningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Projekteringsframställan för ombyggnation av
Viskastrandsgymnasiet, Viskastrandsgatan
10, Viskastrand 2.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 13 december 2016 att Kommunstyrelsen
beslutar, under förutsättning att Utbildningsnämnden godkänner projekteringsframställan, godkänna projekteringsframställan avseende ombyggnad av Viskastrandsgymnasiet, Viskastrandsgatan 10, Viskastrand 2. Investeringsutgiften beräknas till
24 000 000 kr.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2017.
Finsnickeriutbildningen avslutas vilket kommer att innebära att stora ytor kommer att
stå tomma. Det finns ett problem med dagens stängda skåp- och omklädningsdelar.
Dagens lokaler är inte fullt anpassade till den undervisning man bedriver på skolan.
Ombyggnaden kommer att lösa dessa problem och skolan kommer totalt sett att bli
bättre anpassad till den verksamhet som den idag bedriver.
Kommunstyrelsen har den 30 januari 2017 beslutat att Lokalförsörjningsnämnden,
under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner projekteringsframställan, får i uppdrag att projektera för ombyggnad av Viskastrandsgymnasiet, Viskastrandsgatan 10, Viskastrand 2.

KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Projekteringsframställan för ombyggnad av Daltorpskolan g:a gymnastiksal, Stora Tvärgränd 1, Kv Vallmon,
504 33 Borås
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag, under förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden godkänner projektframställan, att projektera för ombyggnad av Daltorpskolan g:a gymnastiksal,
Stora Tvärgränd 1, Kv Vallmon, Borås.

170118
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0820
Handläggare: Annette Antonsson, tfn 033-35 37 06
Datum/avdelningschef: 2017-01-17/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(1)
2017-01-30

Dnr 2016/KS0820
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Annette Antonsson

Lokalförsörjningsnämnden
Grundskolenämnden
Fritids- och folkhälsonämnden

Projekteringsframställan för ombyggnad av
Daltorpskolan g:a gymnastiksal, Stora
Tvärgränd 1, Kv Vallmon, 504 33 Borås
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 13 december 2016 att Kommunstyrelsen
beslutar, under förutsättning att Stadsdelsnämnden Väster godkänner projekteringsframställan, godkänna projekteringsframställan avseende ombyggnad av Daltorpskolan g:a gymnastiksal, Stora Tvärgränd 1, Kv Vallmon, Borås. Investeringsutgiften beräknas till 13 400 000 kr.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2017.
Ombyggnaden utförs för att kunna gå ur en hyrd fastighet och samtidigt få en högre
nyttjandegrad på befintlig skola. Elevantalet ökar och denna ombyggnad ger möjlighet
till ytterligare klassrum.
Kommunstyrelsen har den 30 januari 2017 beslutat att Lokalförsörjningsnämnden,
under förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden godkänner projekteringsframställan, får i uppdrag att projektera för en ombyggnad av
Daltorpskolan g:a gymnastiksal, Stora Tvärgränd 1, Kv Vallmon, Borås

KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer
med funktionsnedsättning 2017
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning fastställs att gälla fr. o m den 1
februari 2017.

170118
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0111 706
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2017-01-16/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(1)
2017-01-30

Dnr 2017/KS0111
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Vård- och äldrenämnden
Sociala omsorgsnämnden

Taxa för mat inom omsorgen om äldre och
personer med funktionsnedsättning 2017
Borås Stads taxa för mat inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning gäller från den 1 februari 2017.
Matavgiften motsvaras av en självkostnad. Knappt hälften, 49 %, är livsmedelskostnader och övriga kostnader är i huvudsak personalkostnader. Livsmedelskostnaden
följer Konsumentverkets beräkningar av matkostnader för 2017 enligt Socialstyrelsens
meddelandeblad Nr 8/201 Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2017. Åldersgruppen 75 år och äldre används eftersom flertalet av dem som
bor i särskilt boende eller har hemtjänst tillhör gruppen. Den genomsnittliga livsmedelskostnaden för 2017 är 1 780 kr per månad för åldersgruppen, vilket är en ökning
med 0,3 % jämfört med föregående år. Övriga kostnader har räknats upp med 1,5 %.
Matavgiften är 3 660 kr per månad när kommunen tillhandahåller samtliga måltider
under dagen. Jämfört med föregående år detta är en ökning med 0,8 %.
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2004 att matavgifterna inom LSSverksamheten ska motsvara livsmedelskostnaden. Konsumentverkets beräkningar av
skäliga kostnader per månad visar att för personer i åldersgruppen 31 – 60 år beräknas
den genomsnittliga livsmedelskostnaden till 2 340 kr per månad. Jämfört med 2016 är
detta en ökning med 1,4 %.
Skillnaden mellan kommunens avgifter för mat och beräknade livsmedelskostnader
tillgodoräknas brukaren genom att förbehållsbeloppet höjs med mellanskillnaden.
Förbehållsbeloppet är det som brukare ska ha kvar när vårdavgiften har betalats.
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1(3)
2017-01-30

Dnr 2017/KS0111

Taxa för mat inom omsorgen om äldre och
personer med funktionsnedsättning 2017
Reviderad av Kommunstyrelsen 2017-01-30
Gäller fr.o.m. 2017-02-01

1.

Omfattning

Denna taxa gäller för mat som Borås Stad tillhandahåller för brukare på särskilt boende inom äldreomsorgen, bostad enligt särskild service LSS1, boende inom socialpsykiatrin eller i övrigt enligt biståndsbedömning. Brukare med matdistribution omfattas också av taxan.
2.

Avgifter

A.

Särskilt boende enligt SoL2 och äldreomsorgens restauranger

För brukare, som har beviljats bistånd till måltider, erbjuder kommunen abonnemang
på måltider. Följande avgifter gäller (kr/mån):
Alla måltider (inkl mellanmål)
Huvudmål, frukost, kvällsmål
Enbart huvudmål
Frukost och huvudmål
Kvällsmål och huvudmål

3 660
3 240
1 800
2 340
2 700

(3 630)3
(3 210)
(1 770)
(2 310)
(2 670)

Ett alternativ till abonnemang är att nyttja de restauranger som finns inom äldreomsorgen. Vård- och äldrenämnden fastställer priset på måltiderna som erbjuds på
restaurangerna.
B.

Matdistribution

För brukare i ordinärt boende som beviljats bistånd till matdistribution är priset 46
(44) kr/portion. Beställning görs veckovis efter fastlagd meny.

1

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Socialtjänstlagen.
3 Beloppen inom parentes är 2016 års belopp.
2
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C.

Korttidsplatser och dagverksamhet enligt SoL

Vid korttidsplats, avlastningsplats, växelvård och dagverksamhet ingår kosten obligatoriskt i verksamheten. Avgiften är 122 kr/dag (121) och avser samma utbud som
beskrivs under punkt A.
D.

Bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 LSS

För livsmedelskostnad erläggs 2 340 kr per månad (2 280). I de fall den dagliga verksamheten är förlagd till speciella dagcenter, d v s utanför bostaden, görs ett avdrag på
månadsavgiften med 570 kr (570) eftersom de boende då betalar lunchen direkt till
dagcentret.
E.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS

Vid korttidsvistelse utanför det egna hemmet gäller följande avgift för måltider
(kr/måltid):
Ålder
äldre
Huvudmål
Frukost
Kvällsmål
Mellanmål
3.

0-7 år

8-15 år

20 (20)
11 (11)
13 (13)
7 (6)

24 (24)
14 (14)
18 (18)
7 (6)

16 år och
27 (27)
16 (16)
21 (21)
7 (6)

Avdrag från abonnemangspris vid bortavaro

Om brukare, som abonnerar på måltider, tas in på sjukhus eller motsvarande ska måltidsavgiften minskas från första dagen som denne erlägger avgift för vistelsen på
sjukhuset. Om brukare, som abonnerar på måltider, tillfälligt vistas på korttidsplats
ska matavgiften i stället betalas till korttidsplatsen.
Bortavaro ska anmälas minst en dag i förväg för att avgiften ska reduceras. Har inte
bortavaron anmälts i förväg reduceras avgiften fr o m den åttonde dagen.
Ovanstående gäller inte brukare som får kyld mat om denna redan har levererats.
Vid frånvaro från särskilt boende enligt SoL görs följande avdrag (kr/måltid):
Huvudmål
Frukost
Kvällsmål
Mellanmål

60
18
30
7

(59)
(18)
(30)
(7)

Vid frånvaro från boende med särskild service enligt LSS görs följande avdrag
(kr/måltid):
Huvudmål
Frukost
Kvällsmål
Mellanmål

27
16
21
7

(27)
(16)
(21)
(6)

3

Om avdrag på månadsavgiften har gjorts för daglig verksamhet enligt LSS enligt
punkt 2D, görs inte ytterligare avdrag för lunch vid frånvaro på dag när brukaren
skulle ha varit på dagcentret.
4.

Sondmat

För sondmat gäller den maximala egenavgift som Västra Götalands Regionfullmäktige
beslutade om den 30 november 1999, - 50 kr per dygn.
5.

Förbehållsbelopp

I ”Taxa för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning” finns
regler om förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet är det minsta belopp som brukaren
ska ha kvar när vårdavgiften har betalats, och användas till bl a betalning av mat.
Förbehållets minimibelopp täcker kostnaden för livsmedel när brukaren själv tillreder
sin mat. För brukare som betalar lagade måltider enligt denna taxa skall förbehållsbeloppet ökas med skillnaden mellan den avgift som kommunen debiterar och ett schablonbelopp enligt följande:
Måltid

Kr/mån

Huvudmål
Frukost
Kvällsmål
Mellanmål
Summa heldag

Kr/dag

750
390
570
180

(720)
(360)
(540)
(180)

25
13
19
6

(24)
(12)
(18)
(6)

1 890

(1 800)

63

(60)

Om måltidsavgiften minskas p g a bortavaro enligt punkt 3 ska förbehållsbeloppet
vara oförändrat.
6.

Betalning av avgift

Avgiften betalas månadsvis månaden efter den månad som debiteringen avser.
7.

Övrigt

Besvär kan inte anföras över enskilda avgiftsbeslut enligt denna taxa. Däremot kan
besvär anföras över beslut om ökning av förbehållsbelopp som följer av avgiftsbeslut
enligt denna taxa.
Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden beslutar om tolkning och
tillämpning av denna taxa.
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Förslag till preliminära koncernbidrag år 2016 inom
koncernen Borås Stadshus AB
Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att via koncernbidrag överföra resultat
från ett bolag till ett annat. Då moderbolaget Borås Stadshus AB samt dess dotterbolag Borås
Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och Borås Stad Textile Fashioncenter AB har strukturella
underskott så måste ca 39,1 mnkr styras till dessa från andra bolag inom koncernen.
Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat besluta om de koncernbidrag som ska
ligga till grund för varje bolags årsredovisning. Eftersom de slutliga bolagsresultaten ofta kan
skilja sig något från de preliminära föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktiges beslut
om koncernbidrag blir principiellt och preliminärt och kan justeras av Kommunstyrelsen om de
slutliga bolagsresultaten senare förändras.
Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar följande preliminära resultat efter finansiella
poster för 2016:

Borås Stadshus AB
Borås Elnät AB
Borås Energi och Miljö AB
Borås Djurpark AB
Borås kommuns Parkerings AB
Industribyggnader i Borås AB
BoråsBorås TME AB
BSTF AB
Inkubatorn i Borås AB

Belopp i
mnkr
-2,0
57,9
58,9
-13,9
14,6
13,0
-15,3
-7,7
0,2
105,8

Borås Elnät AB föreslås att för 2016 lämna 17,7 mnkr i koncernbidrag, Borås kommuns Parkerings AB föreslås lämna 14,4 mnkr och Industribyggnader i Borås AB föreslås lämna 7,0 mnkr.
Borås Djurpark AB föreslås erhålla 14,2 mnkr i koncernbidrag, BSTF AB föreslås erhålla 7,7
mnkr samt BoråsBorås TME AB föreslås erhålla 15,3 mnkr, för att därefter redovisa resultat på
+/- 0 kr. För Borås Energi och Miljö AB förslås liksom tidigare att bolaget konsoliderar sig till
fullo och inte lämnar något koncernbidrag. Inkubatorn i Borås AB har förvärvats under 2016 och
kan inte bli föremål för koncernbidrag förrän räkenskapsåret 2017.

Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 39,1 mnkr i koncernbidrag. Av
detta stannar 2,0 mnkr i moderbolaget för att täcka främst räntekostnader, och återstående
37,2 mnkr lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och Borås Stad
Textile Fashioncenter AB.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns.
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta om slutliga koncernbidrag.

2017-01-19
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0129 045
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2017-01-19/Magnus Widén

Programområde: 1

Förslag till koncernbidrag 2016

belopp i tkr om inte annat anges
Borås Stadshus
Borås Elnät Borås Energi o MBorås Djurpark Parkerings AB

BSTF

Inkubatorn

Totalt

0

277 810

949 265

58 016

37 350

32 840

3 935

5 064

10 840

1 375 120

-158

-213 140

-855 279

-70 549

-21 896

-18 178

-19 202

-12 787

-10 594

-1 221 783

RÖRELSERESULTAT

-158

64 670

93 986

-12 533

15 454

14 662

-15 267

-7 723

246

153 337

Summa finansiella poster
Extraordinära poster

-1 797

-6 760

-35 090

-1 387

-845
0

-1 626

-9

-7

-1

-47 522
0

-1 955

57 910

58 896

-13 920

14 609

13 036

-15 276

-7 730

244

105 815

-2,3

30,7

73,9

-13,2

6,3

6,1

-18,1

-8,7

-2,0

72,7

15 302

7 730

-14 424

-7 000

RÖRELSENS INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER

IBAB BoråsBorås TME

Goodwill

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
OCH EXTRAORDINÄRA POSTER
Budget 2016, mnkr
Koncernbidrag, erhållna
Koncerbidrag, lämnade
Bokslutsdispositioner
Förändring periodiseringsfond
Avskrivningar utöver plan
Övrigt
Summa
RESULTAT FÖRE SKATT

1 955

14 153

14 153

-14 424

-11 269

15 302

7 730

0

39 140
-39 140
0
0
-70 863
-32 500
-103 363

233

185

1 767

26

0

244

2 452

-17 716

-40 194
1 955

-57 910

-26 400
-32 500
-58 900

0

0

-4

x
x

-4 269

