Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden
2018-02-21
1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018-01-18 § 14 avseende Svar på motion av Annette
Carlson (M) och Lars-Gunnar Comén (M): Tjänstegarantier i näringslivet (2015-00294 100).
2. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-11-22-23 § 202 samt bilaga avseende
Delårsrapport januari – augusti 2017 för nämnderna och de kommunala bolagen (2018-00035 1.2.4.1)
3. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-12-19 § 225 avseende Fastigheten Hässlehus 9,
Våglängdsgatan 5, förhyrning av lokal för kommunal verksamhet (2017-00199 282).
4. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-12-19 § 230 samt bilaga avseende Borås Stads
Avfallsplan (2018-00028 3.2.1.6).
5. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018-01-18 § 12 avseende Anläggningslån till
Dalsjöfors Scoutkår för köp av Tummarp 1:116 (2017-00165 805).
6. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2017-12-18 § 610 avseende Arrangörskap för SM-veckan
vinter 2021 alternativt 2020 (2017-00198 808).
7. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-01-22 § 29 samt skrivelse avseende Initiativärende:
Förebyggande arbete mot spelberoende (2018-00031 3.7.1.2).
8. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-01-18 § 5 avseende Instruktion för kommunchef
(Dokumentnr 12362).
9. Västra Götalandsregionen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-02-02 § 4 avseende Medel till
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg för uppstart av Tidig upptäckt – tidiga insatser (2018-00045 3.7.3.0).
10. Västra Götalandsregionen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-02-02 § 3 avseende Medel till
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg för uppstart av Mini-Maria (2018-00044 3.7.3.0).
11. Länsstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-01-16 avseende Samråd enligt miljöbalken för
nyanläggning av elljusspår på fastigheten Gässlösa 5:1, Borås kommun.
12. Västra Götalandsregionen/Borås Stad: Anmälan av Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt
folkhälsoarbete 2017 tecknat mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Borås Stad,
Folkhälsoenhetens verksamhetsberättelse samt bokslut.
13. Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Anmälan av minnesanteckningar från Lokala pensionärs- och
funktionshinderrådet 2017-11-30 (2017-00130 103).
14. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Rekryteringar och personalstatistik hösten 2017 (201700123 023).
15. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Redovisning av brukarenkät 2017 Fritidsgårdar/Öppen
ungdomsverksamhet (2018-00038 3.6.8.4).

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2018-01-18

§ 14
Dnr 2014-00389 141
Svar på motion av Annette Carlson (M) och Lars-Gunnar Comén
(M): Tjänstegarantier i näringslivet
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 6, sid 31)
Annette Carlson (M) och Lars-Gunnar Comén (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2014-04-25 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att tjänstegarantier för företag införs i Borås Stad.
Motionen har varit remitterad till: Fritids- och folkhälsonämnden, Tekniska
nämnden Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Servicegarantier kommer utredas närmare inom ramen för pågående arbete med
kvalitetsundersökningen Insikt och är en del i det förslag som godkändes i ärendet
Servicecenter – En väg in
”Servicecentrets huvudmål ska vara att ha kontroll på hela tillväxtprocessen genom
god kunskap om näringslivets förutsättningar och därigenom skapa mer
skatteunderlag och fler arbetstillfällen. Servicecentret och företagslotsarna ska vara
drivande i frågor såsom markköp, markupplåtelse, bygglov, tillstånd m.m.
Erfarenheterna från det pågående arbetet kring Insiktsmätningarna ska integreras i
verksamheten.
•
Arbetet ska hålla hög legitimitet i organisationen.
•
Det ska finnas garanti på handläggningstid.
•
Det ska vara en tydlig prissättning på den ärendehantering som Borås Stad
gör.
Att arbeta med tjänstegarantier för näringslivet är en tänkbar kvalitetshöjande
åtgärd. Kommunrapporten för Insikt har levererats och förbättringsarbete har
påbörjats med berörda förvaltningar.
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-18, § 630
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 föreslå Kommunfullmäktige
besluta: Motionen förklaras besvarad
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Marie
Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Mattias Danielsson (C) till förmån för
Annette Carlsons (M) yrkande Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Motionen förklaras bifallen.
Kommunfullmäktige
Lars-Gunnar Comén (M), Patric Silfverklinga (SD) och Ulf Olsson (S) yrkar bifall
till motionen.
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Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och
dels till motionen och finner sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram tjänstegarantier för företag i enlighet med motionens
intentioner.
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den

Per-Olof Höög (S)
Leila Pekkala (S)
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel

Lars-Gunnar Comén (M)

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2017-11-22-23

§ 202

2017/KS0617 042
2017/KS0621 042
Delårsrapport januari – augusti 2017 för nämnderna och de
kommunala bolagen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, separat bilaga)
Från och med 2014 upprättar Borås Stad en sammanställd delårsrapport i enlighet
med rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Det innebär att
resultat- och balansräkning redovisas sammanställt för hela ”kommunkoncernen”,
inkluderat såväl Borås Stad, de majoritetsägda bolagen samt Borås Stads andel i
Sjuhärads kommunalförbund och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund.
Delårsrapporten ska inkludera såväl redovisning av utfall per bokslutsdagen som
förväntad helårsprognos i förhållande till budget. Det sammanställda bokslutet
redovisas i slutet av delårsrapporten.
För hela ”kommunkoncernen” redovisas per augusti ett sammanställt resultat på
432 mnkr efter finansnetto. Utifrån nämndernas och bolagens prognoser
uppskattas årsresultat för koncernen till 392 miljoner kronor.
Borås Stad redovisar ett delårsresultat per augusti på 258 miljoner kronor.
Prognostiserat helårsresultat för 2017 är 170 miljoner kronor vilket då väl stöds av
periodresultatet per augusti.
Händelser av väsentlig betydelse för Borås Stads delårsresultat är icke budgeterade
realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar och ökade statsbidrag för
flyktingmottagandet m.m.
För Borås Stads del kan Kommunstyrelsen konstatera att budgetföljsamheten hos
nämnderna ser ut att vara fortsatt stabil utifrån läget i slutet av förra året.
Sammantaget det året klarade nämnderna att bedriva sin verksamhet inom tilldelade
Kommunbidrag. För 2017 bedöms att utfallet blir positivt när tidigare öronmärkta
medel och i anspråktagna ackumulerade resultat räknas bort.
Bolagens redovisade resultat per augusti är 216 mnkr. Årsprognosen för bolagen
totalt är på 222 miljoner kronor. Prognosen är 95 miljoner kronor bättre än budget,
främst bestående av positiv avvikelse för stadshuskoncernen med 60 miljoner
kronor och för bostadsbolagen med 29 miljoner kronor. Kommunstyrelsen
bedömer att stadshuskoncernens underskottsbolag kan finansieras 2017 med
koncernbidrag.
Till stor del beror det förbättrade resultatet i prognos på en god kostnadsutveckling
med bland annat lågt ränteläge samt lägre kapitalkostnader till följd av framskjutna
investeringar. Andra poster som bidrar till bolagens höga resultat är intäkter för
Borås Elnät AB avseende anslutningsavgifter samt låga utrangeringskostnader för
AB Bostäder i Borås.
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Kommunstyrelsen bedömer risken som mycket stor att anläggningstillgångar hos
Borås Energi och Miljö AB har ett nedskrivningsbehov. Detta skulle försämra
bolagets resultat och finansiella ställning kraftigt, och eventuellt kräva ett
ägartillskott.
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-23, § 499
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport januari-augusti 2017 för nämnderna och de kommunala bolagen
godkänns.
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett utökat kommunbidrag med 14,0 miljoner
kronor för kostnader kopplade till evakueringslokaler.
Miljö- och konsumentnämndens kommunbidrag minskas med 2,75 miljoner
kronor beroende på att verksamheten vid Orangeriet avslutades den 31 maj 2017.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Delårsrapport januari-augusti 2017 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns.
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett utökat kommunbidrag med 14 000 000 kronor för
kostnader kopplade till evakueringslokaler.
Miljö- och konsumentnämndens kommunbidrag minskas med 2 750 000 kronor beroende på att
verksamheten vid Orangeriet avslutades den 31 maj 2017.
Vid protokollet
Lars-Olof Danielsson
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den1 december 2017
Per-Olof Höög (S)
Ulrik Nilsson (M)
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel

Micael Svensson (S)

Delårsrapport
Januari-augusti 2017
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Förvaltningsberättelse
Sammanfattning
Från och med 2014 upprättar Borås Stad en sammanställd delårsrapport i enlighet med
rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Det innebär att resultat- och
balansräkning redovisas sammanställt för hela ”kommunkoncernen”, inkluderat såväl Borås
Stad, de majoritetsägda bolagen samt Borås Stads andel i Sjuhärads kommunalförbund och
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Delårsrapporten ska inkludera såväl redovisning
av utfall per bokslutsdagen som förväntad helårsprognos i förhållande till budget. Det
sammanställda bokslutet redovisas i slutet av delårsrapporten.
För hela ”kommunkoncernen” redovisas per augusti ett sammanställt resultat på 432 mnkr
efter finansnetto. Utifrån nämndernas och bolagens prognoser uppskattas årsresultat för
koncernen till 392 mnkr.
Borås Stad redovisar ett delårsresultat per augusti på 258 mnkr. Prognostiserat
helårsresultat för 2017 är 170 mnkr vilket då väl stöds av periodresultatet per augusti.
Händelser av väsentlig betydelse för Borås Stads delårsresultat är icke budgeterade
realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar och ökade statsbidrag för flyktingmottagandet
mm.
För Borås Stads del kan kommunstyrelsen konstatera att budgetföljsamheten hos
nämnderna ser ut att vara fortsatt stabil utifrån läget i slutet av förra året. Sammantaget det
året klarade nämnderna att bedriva sin verksamhet inom tilldelade Kommunbidrag. För
2017 bedöms att utfallet blir positivt när tidigare öronmärkta medel och i anspråktagna ack.
resultat räknas bort.
I dagsläget redovisar nämnderna ett förväntat sammantaget underskott för helåret på -16
mnkr. Det är framför allt Lokalförsörjningsnämnden som bidrar till underskottet som
beror på förväntade effekter av det reformerade internhyressystemet. En genomgång av
verksamheten görs med syfte att ha ett underlag framme i samband med budgetarbetet
2018. De ”nya” nämnderna uppvisar hittills under året en god budgetföljsamhet. Inte minst
Vård- och äldrenämnden som väsentligt förbättrat sitt ekonomiska resultat. Det är
glädjande så långt men Kommunstyrelsen följer nogsamt utvecklingen med täta kontakter
och uppföljningar. Av nämndernas prognosticerade underskott består -13 mnkr av
godkända ianspråktagande av tidigare års ackumulerade resultat.
Bolagens redovisade resultat per augusti är 216 mnkr. Årsprognosen för bolagen totalt är
på 222 mnkr. Prognosen är 95 mnkr bättre än budget, främst bestående av positiv avvikelse
för stadshuskoncernen med 60 mnkr och för bostadsbolagen med 29 mnkr.
Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernens underskottsbolag kan finansieras 2017
med koncernbidrag.
Till stor del beror det förbättrade resultatet i prognos på en god kostnadsutveckling med
bland annat lågt ränteläge samt lägre kapitalkostnader till följd av framskjutna investeringar.
Andra poster som bidrar till bolagens höga resultat är intäkter för Borås Elnät AB avseende
anslutningsavgifter samt låga utrangeringskostnader för AB Bostäder i Borås.
Kommunstyrelsen bedömer risken som mycket stor att anläggningstillgångar hos Borås
Energi och Miljö AB har ett nedskrivningsbehov. Detta skulle försämra bolagets resultat
och finansiella ställning kraftigt, och eventuellt kräva ett ägartillskott.
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Kommunens resultat 2017
Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto för Borås Stad beräknas till +149,8
mnkr, dvs 28,8 mnkr bättre än resultatet i Kommunfullmäktiges budget för 2017, som
uppgår till 121 mnkr.
Kommunens totala resultat beräknas i dagsläget till +169,8 mnkr då försäljning av mark
och tomträtter innebär nettointäkter på f n 20,0 mnkr. Inkluderas försäljning av mark och
tomträtter uppnår Borås Stad ett resultat på 2,8 % av skatter och generella statsbidrag
vilket är inom det finansiella målet som uppgår till 2-3%.
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget sammantaget till 15,2 mnkr
högre än budget tack för något bättre utfall jämfört med budget för skatteavräkningen
avseende 2016 års verksamhet. Även fastighetsavgiften visar på ett bättre utfall än budget.
Finansnettot beräknas till 33,0 mnkr och är +3,0 mnkr bättre jämfört med budget.
Marknadsräntorna är fortsatt låga men kompenseras av en högre internbanksmarginal p.g.a.
större lånevolym. I finansnettot ingår aktieutdelning från Borås Lokaltrafik AB med 15,0
mnkr.
Enligt nämndernas prognoser blir resultatet i nämndernas driftredovisning -15,7 mnkr
varav lokalförsörjningsnämnden står för -27,6 mnkr. Orsakerna är främst obudgeterade
evakuerings- och lokalbankskostnader. Evakueringskostnader ingick tidigare som en del av
investeringen men betraktas nu rätteligen som en driftkostnad. Det finns täckning för detta
i den centrala bufferten för 2017 och planeras att arbetas in i nämndens ordinarie
Kommunbidrag för 2018. Vård- och äldrenämnden redovisar ett förväntat årsutfall på
+35,1 mnkr och beror bl.a. på förbättrad brukartid och anpassning till biståndbedömd
efterfrågan av utbudet till särskilt boende.
Inom kommunens resultat ingår att nämnderna har tillåtelse att använda ca 50 mnkr av
tidigare års öronmärkta medel till Flyktingsituationen, IT-plattform, Sociala investeringar
och projekt inom den s.k. Byggbonusen. Detta är tidigare godkänt och medtaget i
kommunens sammantagna prognosresultat. Bedömningen i dagsläget är att ca 40 mnkr av
dessa kommer att förbrukas under 2017. Det är framför allt byggbonusprojekten som inte
fullt ut hinner arbetas upp under innevarande år. Balanskravsresultat för 2017 beräknas i
dagsläget till 192,1 mnkr. Realisationsvinster och utnyttjande av tidigare års
öronmärkningar enligt ovan är då exkluderade.
Den beräknade resultatnivån i dagsläget för Borås Stad på +170 mnkr får anses vara
tillfredsställande inte minst med tanke på att nämnderna i detta läge uppvisar en bra
budgetföljsamhet med något undantag.

En utvecklad styrmodell
Styrningen grundas inte enbart på ekonomiskt underlag utan omfattar även
ledarskapsinsatser för såväl förtroendemän som tjänstemän. Flertalet av det som Sveriges
Kommuner och landsting (SKL) kallar för framgångsfaktorer, t ex vikten av ekonomiskt
medvetande och fokus, har aktivt använts i Borås. Verksamhetsmålen/Indikatorerna har
också utvecklats för att kunna utvärdera ”god ekonomisk hushållning” och bidra med att
rätt resurser läggs på rätt ställe. Dessa verksamhetsmål/indikatorer har fr o m 2014
kopplats till en strategisk plan, ”Borås Vision 2025”, och ingår som ett led i ett förbättrat
styr och ledningssystem. Uppföljning av indikatorerna görs i ett särskilt avsnitt i denna
rapport.
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Resultaträkning
Budgetuppföljning per 2017-08
Mnkr

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
mot budget

Nettokostnader

-5 135,3

-5 462,0

-5 688,9

-5 683,3

5,6

-205,3

-268,5

-220,0

-215,0

5,0

-5 340,6

-5 730,5

-5 908,9

-5 898,3

10,6

Skatteintäkter

4 312,2

4 577,9

4 776,1

4 787,2

11,1

Generella statsbidrag mm

1 109,3

1 204,1

1 223,8

1 227,9

4,1

29,5

32,8

30,0

33,0

3,0

110,4

84,3

121,0

149,8

28,8

49,5

34,1

0,0

20,0

20,0

159,9

118,4

121,0

169,8

48,8

Ökning verksamhetens nettokostnader
därav nämnderna

3,70%
2,87%

7,30%
3,33%

3,11%
3,74%

2,93%
4,95%

Ökning skatte- och bidragsintäkter

3,82%

6,65%

3,77%

4,03%

2,9

2,0

2,0

2,8

416
88%

314
123%

573
61%

500
77%

Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Finansnetto
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO
Realisationsvinster från markförsäljning
KOMMUNENS RESULTAT

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

Nämndernas resultat 2017
I tabellen nedan, redovisas nämndernas ingående resultat 2017, respektive nämnds
kommunbidrag, nettokostnaderna per april och vid årsskiftet, resultatet t o m april samt det
prognosticerade resultatet för hela året. Vid beräkning av resultatet t o m april har
kommunbidragen periodiserats i enlighet med kostnadsvariationerna under året.
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Driftredovisning 2017, tkr
Budgetuppföljning per 2017-08
Nämnd/budgetram
Kommunfullmäktige
Stadsrevisionen
Kommunstyrelsen
-Stadskansliet
-kommungemensamt
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
-fritid- och folkhälsa

Ingående
ack resultat

Budget
2 017

Nettokostn
tom aug

Resultat
tom aug

Nettokostn
Resultat
prognos 2017 prognos 2017

0

12 850

-7 580

987

-12 850

975

4 450

-3 273

227

-5 250

-800

3 377

135 742

-92 543

666

-135 942

-200

0

111 050

-74 611

-578

-111 150

-100

0

950

-679

-47

-950

-619

6 400

-5 076

-809

-7 459

-1 059

-36 233

15 950

-18 978

-8 345

-43 533

-27 583

2 299

195 700

-135 343

-3 542

-202 970

-7 270

-föreningsbidrag

0

40 200

-34 316

-2 446

-41 000

-800

Servicenämnden

35 668

-5 000

3 725

392

5 225

225

Samhällsbyggnadsnämnden

18 698

22 850

-12 665

2 568

-21 350

1 500

17 217

136 300

-67 450

15 453

-136 630

-330

0

64 200

-48 534

-5 453

-66 200

-2 000

Tekniska nämnden
-väghållning, parker mm
-persontransporter
Miljö- och konsumentnämnden

-823

22 950

-14 151

2 983

-23 200

-250

1 200

147 000

-94 831

3 169

-149 016

-2 016

17 028

495 880

-316 883

13 041

-498 008

-2 128

0

226 400

-140 515

13 914

-222 400

4 000

11 554

642 600

-434 843

4 311

-649 600

-7 000

0

690 044

-440 920

2 870

-690 044

Grundskolenämnd

0

1 321 376

-860 639

2 831

-1 321 376

Individ-och familjeomsorgsnämnd

0

261 400

-174 672

-712

-266 400

-5 000

Vård- och äldrenämnden

0

1 202 500

-765 774

35 836

-1 167 400

35 100

70 341

5 751 792

-3 740 551

77 316

-5 767 503

-15 711

Kulturnämnden
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Förskolenämnd

Summa

Kommunfullmäktige räknar med ett 0-resultat.
Stadsrevisionen räknar med ett resultat på -0,8 mnkr, som tas ur det ackumulerade
överskottet på 1,0 mnkr.
Kommunstyrelsens verksamhet redovisas under två ramar. Stadsledningskansliet
räknar med ett 0-resultat vid årets slut. Kostnaderna för IT-plattformen som ej är
budgeterade utan öronmärkta centralt finns det ingen prognos för helåret ännu. Hittills
nedlagt ca 0,5 mnkr vilket bedöms kunna inrymmas i prognosresultatet. Den
Kommungemensamma verksamheten räknar med ett marginellt negativt resultat på -0,1
mnkr.
Överförmyndarnämnden visar en prognos med ett underskott på 1 059 tkr. för 2017.
Underskottet kan till stor del hänföras till utbetalningar av arvoden och ersättningar till
gode män för ensamkommande barn. Ärendemängden ökar även inom de s.k. vanliga
godmans- och förvaltatarskapsärendena. När det gäller ärenden kopplade till
ensamkommande barn så har det hittills i år kommit in ett fåtal ärenden och det finns inget
som i nuläget tyder på att antalet ensamkommande barn kommer att öka.
Valnämnden räknar med ett 0-resultat.
Lokalförsörjningsnämndens prognosticerade resultat för 2017 beräknas till -27,6 mnkr.
Resultatet är knappa 3,9 mnkr sämre än det budgeterade. De största avvikelserna mot
budget är -10,0 mnkr för Lokalbank, -2,0 mnkr för LSS- och Äldreomsorgsfastigheter, +3,5
mnkr för Internhyresfastigheter, +1,7 mnkr för Övriga fastigheter, Mark- och
fastighetsreserv +1,0 mnkr samt Evakuering +1,8 mnkr.
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I det negativa resultatet ingår en post om -14,0 mnkr för kostnader kopplade till
evakueringslokaler som är nödvändiga i samband med ingrepp i befintligt lokalbestånd. I
nämndens budgetförutsättningar 2017 ingick att kompensation skulle tilldelas för dessa
typer av kostnader från central buffert. Lokalförsörjningsnämnden tilldelas därför 14,0
mnkr från central buffert för kostnader kopplade till evakueringslokaler. Resterande del i
resultatet kan i stort sett härröras till Lokalbanksverksamheten (-13,0 mnkr), där en stor del
av kostnadsmassan inför 2018 kommer att ingå i verksamheten Internhyresfastigheter och
därmed finansieras av hyresgästerna. Kommunstyrelsen ser därför positivt på
Lokalförsörjningsnämndens ekonomiska förutsättningar framöver.
Servicenämnden beräknar ett resultat på +5 225 tkr vid årets slut vilket är 225 tkr högre
än Kommunfullmäktiges godkända budget som innebär ett resultatkrav på +5 000 tkr.
Utfallet per augusti uppgår till +3 725 tkr vilket stöder nämndens årsprognos.
Fritids- och folkhälsonämnden beräknar för Fritidsramen sammantaget ett
underskott på -7,3 mnkr. Underskottet består av samverkansuppdrag kring lokalt inflytande
och demokratifrågor -0,4 mnkr, badenheten med kopplingar främst till Stadsparksbadet 6,4 mnkr, sociala investeringsprojekt -2,0 mnkr samt ett prognostiserat överskott på
Träffpunkt Simonsland då utökade lokalytor ännu inte tagits i bruk +1,5 mnkr.
Föreningsbidrag förväntas redovisa ett underskott på -0,8 mnkr jämfört med tilldelat
Kommunbidrag. Orsaken är främst ökat medlemsantal hos föreningarna.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per augusti ett resultat på +2,6 mnkr tack vare en
fortsatt god intäktsutveckling och en del vakanser. Årsprognosen beräknas till +1,5 mnkr.
Tekniska nämnden beräknar för Persontransporter ett negativt resultat för helåret med
-2,0 mnkr vilket förutsades redan vid nämndbudgeten. Jämfört med utfallet för helåret
2016 är det en kostnadsökning med måttliga 0,9 mnkr. Resandevolymen har hittills under
året minskat med 1,5 % jämfört med motsvarande period förra året. Prognosunderskottet
beror främst på avtalsenlig indexuppräkning för upphandlade resor. För Väghållning
skog parker mm beräknas ett marginellt resultat på -0,3 mnkr för helåret.
Miljö- och konsumentnämnden beräknar ett resultat på -0,25 mnkr i förhållande till
Kommunbidraget vilket främst beror på att budgeterade intäkter inte förväntas att nås fullt
ut. Beror bl.a. på hög personalomsättning. Nämndens Kommunbidrag minskas med 2,75
mnkr beroende på att verksamheten vid Orangeriet avslutades den 31 maj 2017.
Kulturnämnden beräknar i dagsläget ett negativt resultat på -2,0 mnkr jämfört med
Kommunbidraget. Underskottet kan härledas till biblioteksverksamheten och då främst
närbiblioteken. Nämndens centrala buffert har reducerat underskottet med 1,0 mnkr. Inom
prognosresultatet ingår utnyttjande av ack. res på 0,7 mnkr avseende ett mångspråkprojekt.
Arbetslivsnämnden prognostiserar ett positivt resultat på 4 000 tkr för 2017. Inom de
olika verksamheterna återfinns vissa budgetavvikelser. Den enda negativa prognosen i
delårsprognosen härleds till Arbetsmarknadsinsatser och uppgår till – 3 264 tkr. De positiva
budgetavvikelserna återfinns i verksamheterna, IFO och Försörjningsstöd, där
försörjningsstödsverksamheten bidrar med den största positiva avvikelsen i prognosen med
3 000 tkr. Nettokostnaden för försörjningsstöd t.o.m. augusti 2017 är 39 095 tkr att
jämföras med 45 605 tkr för motsvarande period förra åter. För arbetsmarkandsinsatser är
nettokostnaden 32 498 tkr t.o.m. augusti 2017 att jämföras med 33 190 tkr motsvarande
period 2016. Det är viktigt att flödet från bidrag till avlönat arbete fungerar så att så många
som möjligt kommer ut på arbetsmarknaden.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ett underskott med -2,1
mnkr som främst beräknas uppstå inom Gymnasieskolans verksamhet. Nämnden har
enligt beslut i KS fått tillåtelse att använda 7,1 mnkr av sitt ackumulerade resultat till
fortsatt uppbyggnad av de nationella programmen. Detta innebär att 5,0 mnkr i nuläget inte
ianspråktas av det avsatta ackumulerade resultatet. I prognosen finns en osäkerhet
avseende elevernas val av skola, både vad gäller elever som väljer externa
utbildningsanordnare och antal elever från andra kommuner.
Sociala omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott på 7 000 tkr varav
Kommunstyrelsen har godkänt att nämnden får ta i anspråk 5 000 tkr av sitt ackumulerade
resultat. Med hänvisning till 2016 års resultat på -6 mnkr så har nämnden tagit fram
”Åtgärdsplan för ekonomisk balans” som har behandlats i samband med delårsrapporten.
Att åtgärdsplanen verkställs är en förutsättning för att nå ekonomisk balans. På totalen är
det svårt att göra en rättvisande nettokostnadsökning men för området ”Insatser enl. LSS
och LASS” som är jämförbart med föregående år så är nettokostnadsökningen 3% i
jämförelse med 2016. Resultatet efter augusti motsvarar resultatet vid samma tidpunkt 2016
och då blev årsresultatet ett underskott på 6,0 mnkr där Kommunstyrelsen godkänt att
nämnden fick ianspråkta 1,1 mnkr utav sitt ackumulerade resultat. Det är viktigt att 2017
års verksamheter håller sig inom tilldelad ram.
Förskolenämnden redovisar en avvikelse mot budget efter åtta månader som uppgår till
+2,9 mnkr. I denna avvikelse är inte hänsyn tagen till ännu ej ianspråktagen buffert, vilken
uppgår till 7 mnkr. Verksamheten har svårigheter att få tag i utbildade förskollärare samt
timvikarier vilket medfört lägre personalkostnader än budget. Minskat statsbidrag till
minskade barngrupper ht 2017 och kostnader för högre volymökningar än budget innebär
att Nämnden på totalen prognostiserar ett resultat i balans vid årets slut.
Grundskolenämnden redovisar en avvikelse mot budget efter åtta månader som uppgår
till +2,8 mnkr. I denna avvikelse är inte hänsyn tagen till ännu ej ianspråktagen buffert,
vilken uppgår i nuläget till 10,7 mnkr. Nämnden prognostiserar ett resultat i balans vid årets
slut förutsatt att verksamhetsområdena uppnår av förvaltningen fastlagda ekonomiska
resultatmål.
Individ- och familjeomsorgsnämndens resultat efter augusti månad är - 712 tkr medan
prognosen visar ett underskott på – 5 000 tkr och då är även bufferten förbrukad. Det är
viktigt att nämnden arbetar med att hantera sitt prognosticerade underskott för att nå ett
resultat som är i nivå med budgeten. 2016 års resultat var + 6,5 mnkr för barn och familj
men - 4,2 mnkr i för IFO-vuxen.
Vård- och äldrenämnden visar ett positivt resultat på 35,1 mnkr efter andra tertialet.
Överskottet finns främst inom myndighetutövningen. Resultatet innebär att nämnden har
möjlighet att driva sin verksamhet inom ram även när riktade statsbidrag upphör. Ett
intensivt arbete pågår inom verksamheterna vilket börjar ge resultat till exempel är att
brukartiden nu är 59,5 % för hela 2016 var brukartiden 55,2%.
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Nettoinvesteringar
Nettoinvesteringarna uppgick i Kommunfullmäktiges budget till 610 mnkr exklusive
utbyggnad av nya industriområden. Läggs tidsförskjutna projekt från 2016 till uppgår den
godkända investeringsnivån till ca 700 mnkr. I dagsläget görs bedömningen att 2017 års
nettoinvesteringar kommer att uppgå till ca 500 mnkr. Hittills under året har
investeringsutgifterna uppgått till 285 mnkr. Självfinansieringsgraden beräknas i
dagsläget till 77 % vilket då är nästan i nivå med det finansiella målet på 80 %.

Bolagens resultat 2017
Bilden nedan visar vilka som ingår i den kommunala ”koncernen” och för vilka
sammanställd redovisning gjorts, vilken redovisas i slutet av delårsrapporten. Samtliga bolag
är helägda förutom BoråsBorås TME AB där ägarandelen är 91 %. I den sammanställda
redovisningen ingår även kommunalförbundet Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilka kommunens ekonomiska åtagande
uppgår till 50 % respektive 55 %.
Årsprognosen för bolagen totalt är på 222 mnkr. Prognosen är 95 mnkr bättre än budget,
främst bestående av positiv avvikelse för stadshuskoncernen med 60 mnkr och för
bostadsbolagen med 29 mnkr. Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernens
underskottsbolag kan finansieras 2017 med koncernbidrag.
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Nedan kommenteras budgetuppföljningen bolag för bolag med utfall ackumulerat per
augusti, bedömd helårsprognos samt händelser under året av väsentlig betydelse.
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Stadshuskoncernen
mnkr

Resultat efter finansnetto
Stadshuskoncernen

Utfall
jan-aug

Budget
2017

Prognos
2017

Budgetavvikelse

Moderbolaget Borås Stadshus AB

-1,6

-2,4

-2,4

0

Borås Energi och Miljö AB

110,0

86,1

125,4

+39,3

Borås Elnät AB

59,1

72,6

86,5

+13,9

Borås Djurpark AB

2,8

-13,4

-11,9

+1,5

Borås Kommuns Parkerings AB

8,8

6,4

10,4

+4

Industribyggnader i Borås AB

6,7

6,0

6,0

0

BoråsBorås TME AB

-12,7

-19,6

-19,1

+0,5

Borås Stad Textile
Fashion Center AB

-5,3

-8,9

-8,6

+0,3

Inkubatorn i Borås AB

-1,1

-2,4

-2,2

+0,2

Summa Stadshusbolagen

166,7

124,4

184,1

+59,7

Moderbolaget Borås Stadshus AB
I Borås Stadshus AB ingår Borås Energi och Miljö AB med dotterbolag, Borås Elnät AB,
Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB med
dotterbolag, BoråsBorås TME AB med dotterbolag, Borås Stad Textile Fashion Center AB
samt Inkubatorn i Borås AB. Någon sammanställd koncernprognos har inte upprättats.
Moderbolaget Borås Stadshus AB har för egen del beräknat ett årsresultat efter finansiella
poster som är samma som budget. Bolagets underskott, till största del hänförligt till
räntekostnader för externt lån, förutsätts finansieras genom koncernbidrag från
dotterbolagen. Koncernbidragen fastställs av Kommunfullmäktige i samband med
bokslutet.
Borås Energi och Miljö AB med dotterbolag bedömer att årsresultatet blir 39,3 mnkr
bättre än budget. I prognosen förbättras resultatet för affärsområdena Hushåll, Energi, VA
(Vatten och avlopp) och Återvinning medan affärsområdet Biogas försämras med nästan 8
mnkr. Dessutom förbättras finansnettot med 5 mnkr. Investeringsnivån förväntas bli 176
mnkr lägre än budgeterade 327 mnkr, exklusive EMC-projektet, varav 138 mnkr avser
överföringsledningar till Fristad som förskjuts till 2018.
I delårsresultatet redovisar bolaget en positiv budgetavvikelse på 62,3 mnkr, och ett resultat
som är 42,8 mnkr bättre än utfallet under motsvarande period 2016. Perioden till och med
augusti har varit varmare än beräknat vilket medfört minskade intäkter avseende
fjärrvärme. Försäljning av fordonsgas till busstrafiken upphörde per den siste mars.
Intäkterna gällande verksamhetsavfall ligger över budget. Minskade kostnader för bränsle
till följd av minskad volym och mindre andel fossila bränslen, lägre drifts- och
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underhållskostnader, lägre personalkostnader samt lägre finansiella kostnader bidrar till det
höga delårsresultatet.
I prognosen ingår ett resultat för dotterbolaget Boras Waste Recovery AB på -1,2 mnkr,
vilket är samma som budget.
Kommentarer kring prognos och delårsresultat per affärsområde:
• AO Energi: Prognos förbättrad med 22,5 mnkr mot budget (prognos 77,7 mnkr).
Utfallet per augusti är 34,1 mnkr bättre än budget. Främst beror
resultatförbättringen på lägre bränslekostnader till följd av mild temperatur samt
lägre drift- och underhållskostnader.
• AO Hushåll: Prognos förbättrad med 3,5 mnkr mot budget (prognos 3,5 mnkr).
Utfallet per augusti är 2 mnkr bättre än budget beroende på högre intäkter samt
lägre personalkostnader.
• AO Biogas: Prognos försämrad med 7,9 mnkr mot budget (prognos -7,7 mnkr).
Utfallet per augusti är 1 mnkr sämre än budget. Budgeterade avskrivningar skrevs
ned redan i bokslutet 2016 vilket förbättrar utfallet, medan förlorad leverans till
busstrafiken minskar intäkterna med 2 mnkr per månad från och med april.
• AO Vatten och Avlopp: Prognos förbättrad med 9,5 mnkr mot budget (prognos 39
mnkr). Avsättning för pågående investering i nytt avloppsreningsverk kommer att
göras i årsbokslutet vilket ger ett nollresultat för affärsområdet efter avsättningar.).
Utfallet per augusti är 11,6 mnkr bättre än budget till följd av lägre driftkostnader
samt pågående effektiviseringar.
• AO Vattenkraft: Prognos oförändrad mot budget (3 mnkr). Utfallet per augusti är
0,8 mnkr bättre än budget till följd av lägre reparations- och underhållskostnader.
• AO Återvinning: Prognos förbättrad med 8,9 mnkr mot budget (prognos 12,4
mnkr). Utfallet per augusti är 5,5 mnkr bättre än budget, främst till följd av högre
intäkter för verksamhetsavfall.
• AO Transporttjänster: Prognos oförändrad mot budget (0 mnkr). Utfallet ligger i
nivå med budget.
• AO Energitjänster: Prognos oförändrad mot budget (2,3 mnkr). Utfallet är 0,5
mnkr sämre än budget.
Borås Energi och Miljö AB redovisar ett högt delårsresultat (110 mnkr). I detta ingår dock
resultat för affärsområde VA på 31,3 mnkr, vilket vid årsbokslutet kommer att vara noll
efter avsättning.
Kommunstyrelsen bedömer även risken som mycket stor att anläggningstillgångarna inom
affärsområde Energi har ett nedskrivningsbehov vilket skulle försämra årets resultat och
bolagets finansiella ställning kraftigt. Risken finns även att detta föranleder ett ägartillskott.
Bolaget har inte berört detta i sin delårsuppföljning.
Borås Elnät AB förutser ett resultat vilket är 13,9 mnkr bättre än budget. Det förbättrade
resultatet beror på högre intäkter avseende anlutningsavgifter för fiberanslutningar samt en
i övrigt på flera håll gynnsam kostnadsutveckling. Investeringsnivån är 19 mnkr lägre i
prognos (317 mnkr) till följd av framskjutna investeringar.
Utfallet per augusti är 59,1 mnkr, vilket är 10,7 mnkr bättre än budget och 20 mnkr bättre
än motsvarande period föregående år.
Kommunfullmäktige i Borås beslutade 2014 att ge bolaget i uppdrag att under perioden
2015-2020 bygga ut befintligt fibernät så att regeringens mål om 100 Mb/sek
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bredbandsuppkoppling för minst 90 procent av invånarna möjliggörs. Beslutet har och har
haft ett betydande ekonomiskt genomslag under 2016 och 2017. Till det kommer
anslutningen till en ny mottagningsstation vid Sobacken, vilket ger en engångsintäkt på
drygt 30 mnkr under 2017.
Borås Djurpark AB bedömer årsresultatet till -11,9 mnkr, vilket är 1,5 mnkr bättre än
budget och 2,2 mnkr bättre än 2016 års utfall. Förbättringen baseras på utfallet per augusti
som är 2 mnkr bättre än budget, främst till följd av en bra stugbeläggning på campingen.
Antalet besökare beräknas nå budgetmålet på 270 000. Prognosresultatet förutsätter
återhållsamhet på kostnadssidan och budgeterade besöksvolymer under hösten.
Under året har den nya gångbron från entrén till savannen och leklandet Simbaland invigts,
och i september kommer den nya delen av elefanthuset att invigas.
Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat.
Borås Kommuns Parkerings AB bedömer årsresultatet till 4 mnkr högre än budget.
Förbättringen består i ökade intäkter till följd av högre beläggning och fler sålda p-tillstånd,
lägre renoveringskostnader av p-hus samt lägre räntekostnader då Vulcanusinvesteringen är
försenad. Investeringsnivån bedöms bli 77,1 mnkr lägre än budgeterat till följd av
förseningar, både av byggnationen av p-huset Vulcanus och av ett
parkeringsledningssystem.
Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag räknar med ett årsresultat som är lika
med bolagets budget. Kongresshusprojektet pågår genom dotterbolaget Eolus 6 AB.
Investeringarna är 23 mnkr lägre i prognos på grund av förseningar i
Kongresshusprojektet.
BoråsBorås TME AB med dotterbolag bedömer ett resultat som är 0,5 mnkr bättre än
budget på grund av lägre personalkostnader. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från
Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat.
Borås Stad Textile Fashion Center AB bedömer resultatet till 0,3 mnkr bättre än budget
till följd av ökad försäljning och lägre inköpskostnader. Budgeten förutsätter ett
koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat.
Inkubatorn i Borås AB bedömer ett resultat som är 0,2 mnkr bättre än budget till följd av
bl a beviljat bidrag för EU-projekt. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås
Stadshus AB för att ge ett nollresultat.
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Bostadsbolagen
mnkr

Resultat efter finansnetto
Bostadsbolagen

Utfall
jan-aug

Budget
2017

Prognos
2017

Budgetavvikelse

AB Bostäder i Borås

33,4

-9,5

20,0

+29,5

Fristadbostäder AB

2,5

1,4

1,3

-0,1

AB Sandhultsbostäder

-0,1

0,7

0,4

-0,3

AB Toarpshus

-0,2

0,3

0,4

+0,1

Viskaforshem AB

3,0

4,0

4,0

0

Summa Bostadsbolagen

38,6

-3,1

26,1

+29,2

Sammantaget räknar bostadsbolagen med ett resultat för 2017 på 26,1 mnkr, vilket är 29,2
mnkr bättre än budgeterat resultat. Låga marknadsräntor och hög efterfrågan på lägenheter
påverkar bostadsbolagen positivt, medan reparationskostnader och underhållsbehov
påverkar ekonomin negativt.
Samtliga bostadsbolag har pågående nyproduktionsprojekt för att möta behovet av fler
bostäder i kommunen.
I augusti 2017 var 12 uthyrningsbara lägenheter outhyrda jämfört med 20 vid samma
period föregående år samt 47 vid årsskiftet.
AB Bostäder i Borås förutser ett årsresultat som är 29,5 mnkr bättre än i budget. Främst
består den positiva avvikelsen av att utrangeringskostnaderna förväntas bli betydligt lägre
än budgeterat. Bolagets prognos är lägre än utfallet per augusti. Det beror på att sista
tertialet alltid är kostnadstungt till följd av säsongsvariationer.
På intäktssidan har hyrorna höjts med 0,71 % från 1 januari. Bolagets intäkter förväntas
öka med 7 mnkr jämfört med budget till följd av att många kunder utnyttjar erbjudanden
om standardhöjningar. Dessutom bidrar låga vakanser till högre hyresintäkter.
Rörelsens omkostnader ligger på budgeterad nivå, förutom utrangeringar och
finanskostnader som båda ligger lägre än budget. Utrangeringskostnaderna förväntas bli 19
mnkr lägre då delar av budgeterad utrangeringskostnad togs redan i bokslutet 2016, och
delar har flyttats fram till 2018. De finansiella kostnaderna beräknas minska med 5 mnkr.
Bolaget har förseningar av olika anledningar i de nyproduktionsprojekt som planerats för
2017. Investeringsnivån ligger därför i prognos på 213 mnkr jämfört med 347 mnkr i
budget.
Antal outhyrda lägenheter per augusti var 93 stycken varav 3 uthyrningsbara. Antalet
avställda lägenheter har ökat i avvaktan på renovering eller rivning av fastighet. Prognos för
vakanser på lokaler är i nivå med budget.
Fristadbostäder AB beräknar ett resultat som är 0,1 mnkr sämre än i budget.
Investeringsnivån ligger enligt budget på 4,4 mnkr. Bolaget har inga lägenheter outhyrda.
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AB Sandhultsbostäder beräknar ett årsresultat som är 0,3 mnkr sämre än budget till följd
av högre driftskostnader. Bolaget har tre outhyrda lägenheter. Nybyggnationen av
Alingsåsvägen 5 har färdigställts och hyresgästerna flyttade in i juni. Den stora
investeringen i Sjömarken, Räveskalla, har påbörjats under hösten.
AB Toarpshus beräknar ett resultat som är 0,1 mnkr bättre än bolagets budget. Bolaget
har sex outhyrda lägenheter.
Viskaforshem AB beräknar ett resultat som är lika med bolagets budget. Bolaget har inga
lägenheter outhyrda.
Övriga bolag
Mnkr

Resultat efter finansnetto
Övriga

Utfall
jan-aug

Budget
2017

Prognos
2017

Budgetavvikelse

Borås Lokaltrafik AB

9,8

6,2

8,8

+2,6

Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

0

-1,0

2,4

+3,4

Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund

1,7

0

3,3

+3,3

Borås Lokaltrafik AB räknar med ett årsresultat som är 2,6 mnkr bättre än bolagets
budget, till följd av ökade rörelseintäkter och lägre kostnader för personal.
Under april har linjetrafiken avvecklats, fordonen har sålts och personalen har gått över till
den nya utföraren av linjetrafiken. Fem personer kvarstår i bolaget för fortsatt verksamhet.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande
uppgår till 50 %, räknar med ett resultat som är 3,4 mnkr bättre än förbundets budget.
Förbättringen beror på lägre pensionsavsättningar samt lägre kostnader för avskrivningar
och lokaler.
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande
uppgår till 55 %, räknar med ett resultat som är 3,3 mnkr bättre än förbundets budget.
Avvikelsen beror på att kvarvarande tillväxtmedel från 2016 har överförts till 2017 för att
kunna nyttjas till av direktionen beslutade särskilda satsningar samt lägre personalkostnader
till följd av vakanser.
En ombyggnation av Navets lokaler pågår, vilket kraftigt begränsat Navets möjliget att
bedriva verksamhet och producera utställningar. Ett tilläggsavtal har förhandlats fram med
fastighetsägaren för att kompensera för uppkomna intäktsförluster.
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Strategiska målområden med indikatorer och uppdrag
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag har följts upp och analyserats i nämndernas
tertialuppföljningar. Uppgifterna som redovisas avser kommunen i sin helhet.
Indikatorer
Antal indikatorer vars mål är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av målvärdet)

●

6

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

♦

12

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

■

3

Antal indikatorer som ej mäts vid denna uppföljning

19

Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige

40

Uppdrag
Antal genomförda uppdrag

●

25

Antal delvis genomförda uppdrag

♦

83

Antal ej genomförda uppdrag

■

6

Ej rapporterat

0

Totalt antal uppdrag

114

Människor möts i Borås

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

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2016

Mål
2017

Utfall
Tertial 2 2017

Antal genomförda medborgardialoger.

■

21

22

8

Antal gästnätter i Borås.

♦

201 527

210 000

200 333

Målvärdet för medborgardialoger är inte uppfyllt och utifrån nämndernas kommentarer ser inte
Kommunstyrelsen att det kommer att ske under året.
Rullande 12-månadersstatistik har de senaste åren legat kring 200 000 gästnätter. No Limit och VMkvalmatchen i fotboll bör påverka utfallet i positiv riktning.
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Uppdrag

Nämnd

Status

Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet för att under 2015
genomföra förbättringar av valfriheten inom hemtjänsten samt tillse
konkurrensneutrala villkor. I förbättringarna ska följande ingå:resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs, självkostnadsberäkningen görs om då den nuvarande inte är tillräckligt
uppdaterad,- ersättningssystemet ska uppnå kraven på
konkurrensneutralitet,- valsituationen i hemtjänsten ska stimulera aktiva,
medvetna och självständiga val.

Kommunstyrelsen

♦ Delvis

Kommunstyrelsen uppdras att verka för att det i Borås inrättas en
mottagning för sprututbyte.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen uppdras att i lämpliga upphandlingar ställa krav, eller
ha som bedömningskriterier, huruvida uppdragstagaren kan erbjuda
funktionsnedsatta arbete i samband med uppdraget.

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

● Genomfört

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att slutföra arbetet med ett samlat
skyttecentrum, och redovisa underlag för beslut under 2017.

Lokalförsörjningsnämnden

♦ Delvis

Föreningar och privatpersoner skall kunna boka lokaler direkt på nätet i
förvaltningens bokningssystem under 2015. Arbetet förutsätter att
låssystemen till idrotts- och friluftsanläggningarna är synkroniserade till
bokningssystemet, så att anläggningarna blir tillgängliga för hyresgästen
på den aktuella tiden.

Fritids- och
folkhälsonämnden

♦ Delvis

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

Fritids- och
folkhälsonämnden

♦ Delvis

Knalleland har år efter år blivit allt mer av en mötesplats kring idrott och
evenemang. Under 2016 ska Borås stad och föreningslivet utreda hur
området kan kompletteras till ett fullskaligt eventområde, och vilka
investeringar detta skulle kräva.

Fritids- och
folkhälsonämnden

♦ Delvis

Skaterampen på Norrby ska i samråd med ungdomar i området
ersättas, antingen med ramp eller annan ersättning beroende på hur
samrådet utfaller.

Fritids- och
folkhälsonämnden

■ Ej genomfört

Tillgängligheten på kommunens badplatser ska öka och eventuellt
behov av badbryggor på ytterligare platser ska kartläggas.

Fritids- och
folkhälsonämnden

♦ Delvis

Fritids- och folkhälsonämnden ska ta fram en friluftsplan för Borås.

Fritids- och
folkhälsonämnden

♦ Delvis

Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att erbjuda stöd till
ortsråden.

Fritids- och
folkhälsonämnden

♦ Delvis

Kulturnämnden, tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden och
lokala utövare, får i uppdrag att finna formerna för och införa en öppen
vägg, det vill säga en för alla öppen möjlighet att uttrycka sig
konstnärligt offentligt.

Kulturnämnden

● Genomfört

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda införande
av ett stödboende för personer som har varit i missbruk.

Individ- och
familjeomsorgsnämnden

♦ Delvis

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, inom ramen för
sitt samordningsansvar, klargöra samt tydliggöra mandat och
befogenheter kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder.

Individ- och
familjeomsorgsnämnden

♦ Delvis

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur vi på
bästa vis kan samordna bostäder åt de som nu är utanför
bostadsmarknaden.

Individ- och
familjeomsorgsnämnden

♦ Delvis

genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

16 (30)
Uppdrag

Nämnd

Status

Regelverket för LSS-boenden ska ses över i syfte att möjliggöra för
boenden att drivas i kooperativ form.

Sociala
omsorgsnämnden

● Genomfört

Sociala omsorgsnämnden ska under 2017 starta en daglig verksamhet
för yngre dementa.

Sociala
omsorgsnämnden

♦ Delvis

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utreda behovet och lägga
fram förslag till utbyggnad av nya boenden. Både riktlinjer och antal
platser för både korttids- och vård- och omsorgsboende ska ses över.
Möjligheten att samlokalisera nya förskolor och nya äldreboenden ska
beaktas.

Vård- och
äldrenämnden

♦ Delvis

Under året ska vård- och äldrenämnden se över regelverket för
trygghetsbostäder och föra dialog med såväl allmännyttiga som privata
aktörer för att uppmuntra byggande av trygghetsbostäder i hela
kommunen.

Vård- och
äldrenämnden

♦ Delvis

En särskild boendeform ”trygghetsboende plus” med fler
trygghetsskapande insatser ska utredas.

Vård- och
äldrenämnden

♦ Delvis

Vård- och Äldrenämnden ska erbjuda en hörselinstruktörsfunktion.

Vård- och
äldrenämnden

♦ Delvis

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utveckla de lokala
träffpunkterna för äldre.

Vård- och
äldrenämnden

♦ Delvis

Vård- och äldrenämnden ska fortsätta utveckla användningen av IKT i
äldreomsorgen.

Vård- och
äldrenämnden

♦ Delvis

Vård- och Äldrenämnden uppdras utbilda personalen i bemötandefrågor
för att på ett bättre sätt möta de äldre och deras anhöriga.

Vård- och
äldrenämnden

♦ Delvis

Under året ska Vård- och äldrenämnden planera för ett nytt boende för
äldre i de centrala delarna av Borås.

Vård- och
äldrenämnden

♦ Delvis

Vård- och Äldrenämnden uppdras utreda och definiera den ekonomiska
brytpunkten mellan hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Vård- och
äldrenämnden

● Genomfört

Vård- och Äldrenämnden uppdras utreda och modifiera
kvarboendeprincipen så att den stämmer överens med människors
förväntningar på äldreomsorgen.

Vård- och
äldrenämnden

♦ Delvis

Kommunala riktlinjer för biståndsbedömning till vård- och
omsorgsboende ska tas fram av Stadsdelsnämnd Öster. Uppdraget tas
över av Vård- och äldrenämnden

Vård- och
äldrenämnden

♦ Delvis

Olika typer av boenden ska finnas, från trygghetsboenden till kompletta
vård- och omsorgsboenden. Kommunen har en viktig roll i att stimulera
tillkomsten av sådana boenden och en plan som bland annat fastställer
hur detta arbete ska bedrivas ska finnas klar under 2016.

Vård- och
äldrenämnden

● Genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört
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Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

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

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2016

Mål
2017

Utfall
Tertial 2 2017

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

♦

95,4

100

95,8

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

♦

74,8

85

78,7

Genomsnittlig meritvärde i årskurs 9.

♦

192,6

216

208,1

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

♦

92,2

94

91,8

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

♦

96,2

97

96,1

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

♦

87,4

94

88,9

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %.

♦

94,8

97

96,3

Andel elever med högskoleförberedande respektive
yrkesexamen

♦

92

89,2

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

♦

98

97,8

-

97,1

De allra flesta vårdnadshavarna, 95,8 procent, känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan.
Förskolenämnden når dock inte målvärdet på 100 procent. Andelen har ökat något sedan 2016, då
utfallet var 95,4%. 2015 var utfallet för Borås Stad något högre, 97,4%. Att dra några generella slutsatser
på huvudmannanivå utifrån variationen i utfallen går inte. För varje förskola är resultaten dock ett
mycket viktigt underlag i enhetens systematiska kvalitetsarbete.

Grundskolenämnden kommenterar att målvärdet för andel behöriga till något nationellt
program inte är nått. Man skriver också att på enhetsnivå har flera skolor starkt förbättrat sitt resultat.
Särskilt bra har arbetet med att öka andelen av nyanlända elever som blir behöriga till yrkesprogram gått.
Utfallet är också 3,9 procentenheter högre än 2016.
Meritvärdet i åk 9 har ökat kraftigt. Från 192,6 till 208,1. Framför allt är det bland de nyanlända som den
stora förbättringen har skett. I Grundskolenämndens analys skriver man bland annat att det beror
sannolikt på att de nyanlända som kommit senaste åren har en bättre skolbakgrund än förra året men det
kan också antas att skolornas arbete med de nyanlända förbättrats och att det stöd som CFL ger i form
av studiehandledning ger bättre resultat.
Utfallet för andelen elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen baseras på lokal statistik
och är lägre än satta målvärdet. När riksstatistiken publiceras i december tror Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att utfallet kan bli högre, då ytterligare elever som uppnått examen senare än
juni ingår.
Många av de övriga indikatorernas utfall ligger i närheten av målvärdena och har inga större förändringar
jämfört med tidigare mätningar.
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Uppdrag

Nämnd

Status

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

Kommunstyrelsen

♦ Delvis

En utredning om skolstrukturen där användning, förändringar och var
nya skolor ska byggas ska tas fram Utredningen ska även innefatta hur
Borås Stad ska möta en växande förskolas behov av lokaler.

Kommunstyrelsen

Stadsdelsnämnd Norr uppdras att inrätta funktion elevombud.
Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

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

Fritids- och
folkhälsonämnden

♦ Delvis

Det finns ingen kommunal fritidsgård i centrala Borås. Stadsdelsnämnd
Norr får uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta en fritidsgård
på Norrmalm. Uppdraget tas över av Fritids- och folkhälsonämnden.

Fritids- och
folkhälsonämnden

♦ Delvis

Förskolenämnden ska utreda behovet av en förskola på Viared.

Förskolenämnden

♦ Delvis

genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

genomfört

genomfört

genomfört
Förskolenämnden får i uppdrag att se till att fördelningen mellan
förskollärare och barnskötare ligger på 70 respektive 30 procent och i
övrigt att all personal har relevant utbildning.

Förskolenämnden

Förskolenämnden får i uppdrag att i samverkan med
Lokalförsörjningsnämnden ytterligare undersöka möjligheterna att få till
fler förskoleplatser genom att förhyra förskolelokaler.

Förskolenämnden

● Genomfört

De nämnder som berörs av barns och ungas utbildning ska under
grundskolenämndens ledning samverka för att erbjuda elever med AST
sammanhängande stöd under utbildningen – en röd tråd – genom hela
skolsystemet.

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

♦ Delvis

Grundskolenämnden ska utreda vilka skolor som särskilt behöver extra
resurser för att öka elevernas måluppfyllelse och avsätta 6 miljoner
kronor för att stärka dessa skolor.

Grundskolenämnden

● Genomfört

Grundskolenämnden får i uppdrag att initiera arbetet med att bygga en
ny centralt belägen grundskola.

Grundskolenämnden

● Genomfört

Under 2017 ska grundskolenämnden gå från planering till praktik i att
starta ett tolerans- och värdegrundsarbete, liknande det som fanns
tidigare under namnet ”Bra kompis”. Minst två skolor ska omfattas av
försöket.

Grundskolenämnden

● Genomfört

Grundskolenämnden får i uppdrag att se över den rapportering
nämnden ska avge, i syfte att föreslå effektiviseringar i sätt att
rapportera och frekvens.

Grundskolenämnden

♦ Delvis

Grundskolenämnden får i uppdrag att ta fram formerna för ett sökbart
bidrag till föreningar som erbjuder läxhjälp.

Grundskolenämnden

■ Ej genomfört

Lärare ska inom ramen för det skollyft som beslutades i budget 2015
även kunna ges möjlighet till kompetensutveckling inom
specialpedagogik och svenska 2.

Grundskolenämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

● Genomfört

♦ Delvis
genomfört

genomfört

genomfört
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Uppdrag

Nämnd

Status

Under 2017 ska Grundskolenämnden och Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden införa digital elevakt.

Grundskolenämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

♦ Delvis
genomfört
Grundskolenämnden

● Genomfört
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden uppdras inleda spetsutbildning i matematik på en
av de kommunala högstadieskolorna.

Grundskolenämnden

♦ Delvis

Grundskolenämnden uppdras införa aktivt och obligatoriskt skolval med
gemensam kö.

Grundskolenämnden

● Genomfört

Varje grundskola i Borås ska avsätta en summa pengar som ställs till
elevrådets fria förfogande, som en del i arbetet med att öka elevers
möjlighet till verkligt inflytande över sin arbetsplats.

Grundskolenämnden

● Genomfört

Värdegrund/toleransarbetet Bra kompis ska återinföras i Borås Stads
grundskolor.

Grundskolenämnden

● Genomfört

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

Grundskolenämnden

● Genomfört

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden uppdras utreda formerna för
och därefter erbjuda en kurs i hur man startar eget företag i Sverige för
de elever som studerar på Sfi.

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

♦ Delvis

genomfört

genomfört

Företagandet växer genom samverkan

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

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2016

Mål
2017

Utfall
Tertial 2 2017

Tillgång till mark för företagande, m2.

●

250 000

250 000

250 000

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

●

563

500

489

Antal personer med arbetsmarknadsanställningar.

●

388

440

520

Målvärdet för antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret, antal
personer med arbetsmarknadsanställningar och tillgång till mark för företagande är uppnått.

Uppdrag

Nämnd

Status

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

Kommunstyrelsen

● Genomfört
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Uppdrag

Nämnd

Status

En samordningsfunktion för landsbygdsinriktad näringslivsutveckling
ska finnas under Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

● Genomfört

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

Kommunstyrelsen

■ Ej genomfört

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

Kommunstyrelsen

♦ Delvis

Kommunstyrelsen uppdras ta fram en etableringspolicy.

Kommunstyrelsen

genomfört

♦ Delvis
genomfört

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans
med Arbetslivsnämnden erbjuda möjlighet att kombinera SFI med
praktik för att kunna lära svenska på jobbet.

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

♦ Delvis
genomfört

Livskraftig stadskärna

Målbild
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av
boende, handel och upplevelser.
Utfall
2016

Mål
2017

Utfall
Tertial 2 2017

21

17

14

Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan

40

100

-

Antal nyproducerade bostäder i Borås tätort

302

500

-

75

100

78

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

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

Måluppfyllelse

■

■

Under perioden januari till augusti 2017 har 14 personer i en hemlöshetssituation fått ett eget
förstahandskontrakt med hjälp av socialtjänsten. Individ- och familjeomsorgsnämnden räknar med att
uppnå årets målvärde i december eller möjligen tidigare.
Det finns en eftersläpning i rapporteringen kring nya bostäder i detaljplan och nyproducerade bostäder i
tätorten, vilket gör att det inte går att uttala sig om utfallet per augusti. Det pågår ett arbete med att se
över definitionerna och mätmetoderna.
Samhällsbyggnadsnämndens arbete med att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande. Bygglov
med enkelt förfarande prioriteras idag för en effektivare och snabbare handläggning.
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att målvärdet 100 procent är för högt satt med anledning av
att även om handlingarna är fullständiga kan det krävas granskningar som fördröjer handläggningstiden.
Till budget 2018 anser Samhällsbyggnadsnämnden att ett mer realistiskt målvärde är 80 procent.
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Uppdrag

Nämnd

Status

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

Kommunstyrelsen

♦ Delvis

Alla delar i byggprocessen som påverkas av Borås Stads agerande ska
ses över. Det ska vara enkelt att komma igång med byggen i Borås
Stad. Företag som vill bygga bostäder får snabbare beslut när det gäller
planer, markanvisningar och bygglov. Kommunstyrelsen får i uppdrag
att fastställa hur översynen ska gå till.

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska proaktivt anvisa mark för bostäder och
verksamheter.

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att vid planering av förskolor
överväga och belysa möjliga och framtida samlokaliseringar av förskolor
med bostäder för äldre.

Lokalförsörjningsnämnden

● Genomfört

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram förslag på en
träbyggnadsstrategi.

Samhällsbyggnadsnämnden

♦ Delvis

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram ett arkitekturpolitiskt
program.

Samhällsbyggnadsnämnden

♦ Delvis

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras utreda lämpliga platser för
stadsodling.

Samhällsbyggnadsnämnden

♦ Delvis

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

Tekniska
nämnden

♦ Delvis

genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört
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Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
Utfall
2016

Mål
2017

Utfall
Tertial 2 2017

Antal nyproducerade bostäder utanför Borås tätort

94

100

-

Antal nya bostäder i detaljplan utanför stadskärnan

189

500

-

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Även här finns en eftersläpning i rapporteringen kring nya bostäder i detaljplan och nyproducerade
bostäder, vilket gör att det inte går att uttala sig om utfallet per augusti.

Uppdrag

Nämnd

Status

Kommunstyrelsen ska under året presentera ett förslag som visar hur
fler bostäder kan byggas efter kollektivtrafikstråken utanför Borås
centralort.

Kommunstyrelsen

♦ Delvis

Införandet av en distributionscentral enligt förslag från Tekniska
nämnden ska påbörjas under 2016 i den takt som tillgängliga medel
tillåter. Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

genomfört

♦ Delvis
genomfört

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

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

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2016

Mål
2017

Utfall
Tertial 2 2017

Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar.

♦

424 189

448 000

392 260

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

●

90

92

92

Tekniska nämnden konstaterar att målvärdet för antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar för
2017 kommer att bli svårt att nå. Jämfört med samma period 2016 har antalet cyklister minskat med 7
procent. Vid cykelbarometrarna på Brämhultsvägen, Katrinedalsgatan och Skaraborgsvägen har antalet
cyklister minskat, Druveforsvägen däremot visar en uppåtgående trend.
Från tertial 1 år 2017 har den ökande trenden brutits vilket kan tillskrivas de skador som fibergrävningar
åstadkommer. De tillfälliga återställningarna i form av grus, trafikavstängningar och ojämna underlag
inbjuder inte till ökat cyklande.
Målet för indikatorn "andel personfordon i Borås Stad" är redan uppnått för 2017 och anledningen är att
en avveckling av "ej miljöfordon" har skett i större mängd under årets första tertial och förhoppningen
är att detta kommer att fortsätta under 2017. De avvecklade fordonen är de som köptes in under 2013,
och var bundna till ett ramavtal, som inte följde regeringens definition av miljöfordon.
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Uppdrag

Nämnd

Status

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

Kommunstyrelsen

♦ Delvis

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

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en cykelstrategi.

Kommunstyrelsen

genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

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

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden ska starta en cykelpool/cykeluthyrning som är
tillgänglig för allmänheten, med sikte på både arbetspendling och
turister.

Tekniska
nämnden

♦ Delvis

Tekniska nämnden ska inventera trafikfarliga miljöer och föreslår
åtgärder för att minska riskerna. Bland annat behöver trafiken göras
tryggare på Norrby och Hässleholmen. Nämnden ska ta ett
helhetsgrepp där och presentera förslag till lösningar.

Tekniska
nämnden

♦ Delvis

Av det totala anslaget för cykelinfrastruktur ska minst 500 000 kronor
användas för att bygga cykelställ på strategiska platser.

Tekniska
nämnden

♦ Delvis

Tekniska nämnden får i uppdrag att förse några platser i centrala staden
med möjlighet att ladda elcyklar och elmopeder.

Tekniska
nämnden

● Genomfört

Investeringsanslaget för cykelinfrastruktur har höjts sedan förra året,
och detta anslag ska också ge utrymme för ett intensifierat arbete med
att förtydliga cykelstråk och markeringar av cykelbanorna.

Tekniska
nämnden

● Genomfört

Tekniska nämnden ska regelbundet inventera samt ta fram
åtgärdsplaner för osäkra trafikmiljöer i Borås centralort och i
kransorterna.

Tekniska
nämnden

● Genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

genomfört

genomfört

genomfört
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Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får
en hälsosam och god miljö.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2016

Mål
2017

Utfall
Tertial 2 2017

30,5

45

-

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.

Det finns ingen definition på vad som är närproducerat så därför har ingen nämnd kunnat redovisa
detta. När det gäller redovisningen av ekologiska livsmedel så hämtas uppgifterna från olika källor. Det
innebär att i tertial 2 kan inte en tillförlitlig sammanställd redovisning för hela staden göras. Andelen
ekologiskt redovisats enligt följande;
Vård- och äldrenämnden 26,5 %
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 33,6 %
Grundskolenämnden 43,4 %
Förskolenämnden 50 %
Servicenämnden 23,1 %
Sociala omsorgsnämnden 34,9 %

Uppdrag

Nämnd

Status

När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska
Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel
efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat
tillämpas.

Samtliga nämnder
och bolag

♦ Delvis

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

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

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.

Kommunstyrelsen

För att göra miljöanpassningar utifrån intentionerna i Kemikalieplanen
avsätts 1 miljon kronor i investeringsbudgeten.

Lokalförsörjningsnämnden

♦ Delvis

I väntan på ett statligt reglerat rökförbud på lekplatser får Tekniska
nämnden i uppdrag att skylta om att rökning avråds.

Tekniska
nämnden

♦ Delvis

Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att öka inslaget av
uppsökande verksamhet när det gäller Fairtrade City, internt i Borås
Stad och externt mot medborgare och företag,

Miljö- och
konsumentnämnden

■ Ej genomfört

Miljö- och Konsumentnämnden uppdras i samverkan med Borås Energi
och Miljö utreda ett system för enkel insamling av textilier för
återvinning.

Miljö- och
konsumentnämnden

♦ Delvis

Kostnad och tillvägagångssätt för att avveckla användningen av
plast/gummigranulat i konstgräsmattor ska utredas.

Fritids- och
folkhälsonämnden

♦ Delvis

genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört
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Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2016

Mål
2017

Utfall
Tertial 2 2017

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

●

7,5

7,5

7,5

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

●

473

450

417

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

♦

31,5

34

30,7

Sjukfrånvaron håller sig kvar på samma nivå. Männens sjukfrånvaro minskar från 5,1 procent till 4,7
procent medan kvinnornas sjukfrånvaro är oförändrad. Samarbetet med försäkringskassan och
framförallt samordningsförbundets projekt ”Positiv rörelse” kommer förhoppningsvis att bidra till lägre
sjukfrånvaro på sikt. Borås Stad gick också vid halvårsskiftet med i SKLs satsning på ”Socialt
utfallskontrakt”, ett projekt med syfte att genom tidiga insatser minska sjukfrånvaro. Under hösten sker
fördjupade analyser av sjukfrånvaron. Detta kommer troligtvis att påverka måluppfyllelsen i positiv
riktning.
Antal utförda timmar av timavlönade fortsätter att sjunka och ligger långt under det uppsatta målet 450
årsarbeten. Bemanningsenhetens arbete med att rekrytera och bemanna vid frånvaro i verksamheterna är
sannolikt en bidragande orsak till det goda resultatet.
Hälsotalet når inte måluppfyllelse. Det är tydligt att det varierar mellan olika yrkesgrupper. Grund- och
gymnasielärare ligger kvar på en hög stabil nivå medan arbetsterapeuter och fysioterapeuter har en
negativ utveckling där hälsotalet har sänkts med 9 procentenheter. Socialsekreterarna däremot visar en
positiv utveckling med ett hälsotal som ökat från 29,3 till 36,9 procent.
Uppdrag

Nämnd

Status

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

Kommunstyrelsen

♦ Delvis

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

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

■ Ej genomfört

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

Kommunstyrelsen

♦ Delvis

Under 2016 ska samtliga förvaltningar ta fram könsdelad statistik för att
möjliggöra analys av resursfördelning ur ett genusperspektiv.
Stadskansliet ska under året ta fram konkreta exempel för hur arbetet
med jämställdhetsintegrerad budget kan genomföras.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska, inom ramen för Kommunfullmäktiges tidigare
beslut om Plan för personal- och kompetensförsörjning, utreda
förutsättningarna för kompetensutveckling bland chefer, däribland
enhetscheferna i äldreomsorgen.

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

● Genomfört

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

Kommunstyrelsen

♦ Delvis

genomfört

♦ Delvis
genomfört

genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

genomfört
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Uppdrag

Nämnd

Status

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

Kommunstyrelsen

● Genomfört

Kommunstyrelsen ska arbeta vidare med åtgärder för att hjälpa stadens
anställda att minska CO2-belastningen vid resor till och från arbetet och
får i uppdrag att utreda hur distansarbete kan användas för nämnda
ändamål.

Kommunstyrelsen

● Genomfört

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.

Kommunstyrelsen

♦ Delvis

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.

Kommunstyrelsen

Upphandlingsavdelningen ska förstärkas med en hållbarhetsstrateg.

Kommunstyrelsen

genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

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

Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en policy när det gäller
inventarier som syftar till att i första hand använda det som Borås Stad
redan äger. En för Borås Stad gemensam förmedling av inventarier ska
starta och vara förstahandsalternativ, innan nyanskaffning sker.
Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

En upprustningsplan ska tas fram för dusch- och omklädningsrum i
bland annat skolor och anläggningar för sport och fritid.

Lokalförsörjningsnämnden

♦ Delvis

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

Servicenämnden

♦ Delvis

Servicenämnden uppdras att i de kommunala bilpoolerna huvudsakligen
tillhandahålla elfordon.

Servicenämnden

● Genomfört

Persontransportkostnaderna i Borås Stad har ökat. Tekniska nämnden
ska analysera orsaken till kostnadsökningen och föreslå möjliga sätt att
hejda denna. I denna analys ska också tydliggöras vilka arbetsuppgifter
som bör ske i egen regi och vilka som kan skötas av annan utförare.

Tekniska
nämnden

♦ Delvis

Musikskolan i Fristad ska ligga som en egen enhet under
Kulturnämnden.

Kulturnämnden

● Genomfört

Arbetslivsnämnden får i uppdrag att tillsammans med de fackliga
organisationerna inventera arbetsuppgifter som går att klara utan
formella krav på utbildning.

Arbetslivsnämnden

■ Ej genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

genomfört

genomfört

genomfört
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Sammanställd redovisning
Resultaträkning
mnkr
Verksamhetens intäkter

Kommun

1 078

1 060

-4 741

-4 540

2 232

2 119

-5 414

-5 165

0

Jämförelsestörande intäkter
Verksamhetens kostnader

Koncern

Delår 2017- Delår 2016- Delår 2017- Delår 201608
08
08
08
348

-142

-144

-360

-359

-3 805

-3 624

-3 542

-3 057

3 191

3 039

3 191

3 039

Generella statsbidrag och utjämning

834

783

835

783

Finansiella intäkter

100

94

11

3

Finansiella kostnader

-62

-63

-63

-22

Periodens resultat

258

228

432

745

Avskrivningar/Nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

Not
1
1
2
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Balansräkning

Kommun

Koncern

Delår
2017-08

Bokslut
2016-12

Delår
2017-08

Bokslut
2016-12

10 506
0
4 141

9 760
0
3 999

12 676
4
12 509

11 815
5
11 646

Finansiella anläggningstillgångar

6 365

5 761

163

164

Omsättningstillgångar
Förråd m m

1 955
255

2 034
262

2 076
287

2 375
298

Kortfristiga fordringar

683

530

663

834

Kortfristiga placeringar

805

399

828

399

mnkr

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Kassa och bank
Summa tillgångar

212

843

298

844

12 461

11 794

14 752

14 190

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

4 707

4 449

6 086

5 641

- därav periodens/årets resultat

258

118

432

569

Avsättningar

375

742

793

1 159

Avsättningar för pensioner

375

686

416

731

0

56

377

428

Skulder

7 379

6 603

7 873

7 390

Långfristiga skulder

4 325

3 424

4 295

3 696

Kortfristiga skulder

3 054

3 180

3 578

3 694

12 461

11 794

14 752

14 190

Övriga avsättningar

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Pensionsförpliktelser
Övriga ansvarsförbindelser
Summa panter och ansvarsförbindelser

-

-

1 721

2 101

1 731

2 111

448

448

209

209

2 169

2 549

1 940

2 320

Ak tuella panter och ansvarsförbindelser per 2017-08-31 har ej inhämtats, då inga väsentliga
förändringar har sk ett sedan 2016-12-31, förutom att pensionsförplik telser uppgående till
380 mnk r ink l lönesk att lösts in i en försäk ringslösning under året vilk et är inlagt i siffrorna ovan.
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Not 1 Verksamhetens intäkter
mnkr
Avgifter och ersättningar
Hyror och arrenden
Driftbidrag
Återbetalning AFA-försäkring
Investeringsbidrag (direktförda)
Realisationsvinster försäljning anläggningstillgångar
Försäljning av exploateringsfastigheter
Försäljningsmedel övrigt
Övrigt
Summa

Kommun
2017-08
385
109
514
0
3
10
21
25
11
1 078

Koncern
2016-08
338
112
502
0
11
8
44
28
17
1 060

2017-08
993
534
538
0
3
11
21
36
96
2 232

2016-08
910
483
576
0
11
8
44
40
47
2 119

AB Bostäder i Borås reavinst vid avyttring av fastigheter på 348 mnk r 2016 är redovisat som
jämförelsestörande intäk t.

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

Kommun
2017-08
-3 189
-979
-1 164
-170
0
-218
-4 741

Koncern
2016-08
-3 033
-937
-1 106
-177
0
-224
-4 540

2017-08
-3 528
-1 078
-1 410
-252
0
-224
-5 414

2016-08
-3 384
-1 035
-1 285
-267
0
-230
-5 165

Sammanställd delårsrapport
Aktiebolagen inom koncernen upprättar årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL)
samt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 (K2) för mindre aktiebolag
respektive BFNAR 2012:1 (K3) för större aktiebolag. Borås Stad och bolagen kan tillämpa
olika redovisningsprinciper. Samma redovisningsprinciper som kommer att tillämpas i
efterföljande årsredovisning tillämpas i delårsrapporten. Bedömningen är att de bolag som
tillämpar K2 utgör en liten och icke väsentlig del av totalen och någon omräkning till K3
görs inte i den sammanställda redovisningen.
Med hänvisning till Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 8.2 och 22
upprättar Borås Stad sammanställd redovisning och delårsrapport som utgår från
underkoncernernas bokslut. Delårsrapporten grundas på faktisk redovisning till och med
31 augusti 2017. Därefter har kostnader och intäkter av väsentlig betydelse periodiserats
och bokförts i period 201708. Samma periodiseringar, av väsentlig betydelse, som görs vid
årsbokslutet har också gjorts i delårsrapporten. Elimineringar har gjorts avseende
internbanken med aktuella mellanhavanden per 31/8. Övriga elimineringar är
schablonmässigt gjorda utifrån senaste årsbokslutets siffror och andelar.
Den sammanställda delårsrapporten avser hela ”kommunkoncernen”, inkluderat Borås
Stad, de majoritetsägda bolagen samt Borås Stads andel i Sjuhärads kommunalförbund (55
%) och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (50 %). En uppställning av de
majoritetsägda bolagen som ingår i ”koncernen” återfinns i förvaltningsberättelsens avsnitt
om bolagen.
Förändring av redovisningsprinciper
Inga förändringar av redovisningsprinciper har skett sedan föregående årsbokslut.

30 (30)

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport januari-augusti 2017 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns.
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag med 14,0 mnkr för kostnader
kopplade till evakueringslokaler.
Miljö- och konsumentnämndens Kommunbidrag minskas med 2,75 mnkr beroende på att
verksamheten vid Orangeriet avslutades den 31 maj 2017.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef

postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2017-12-19

§ 225
Dnr 2017-00726 282
Fastigheten Hässlehus 9, Våglängdsgatan 5, förhyrning av lokal för
kommunal verksamhet
(Kommunfullmäktiges handlingar 2017, nr 139, sid B 2492)
Som ett steg för arbetet med att bland annat trygghet på torget har ett uppdrag
tagits framför att fastigheten ska inrymma en filial till Kulturskolan samt utveckla
befintlig mötesplats. Mötesplatsen som bland annat innehåller bibliotek och
fritidsgård är viktig för stadsdelen.
Utifrån ovanstående har Lokalförsörjningsnämnden, Kulturnämnden och Fritidsoch folkhälsonämnden tillsammans med AB Bostäder tagit fram ett förslag som
innebär en tillbyggnad av befintlig fastighet och en ombyggnad av befintliga ytor.
Förslaget innebär även att vägen utanför stängs av för biltrafik, vilket kommer
öppna möjligheter för uppträdande och dylikt på delar av torget.
Upprättat förslag innebär en utökning av befintliga ytor till 1689 m2från dagens
1239 m2, och en hyresnivå på 2715912 kr/år mot nuvarande 1145696 kr/år, hyran
indexregleras enligt 60 % av KPI. Priset gäller varmhyra och avtalsperioden
sträcker sig från preliminära 2019-01-01 till 2033-12-31 med nio månaders
uppsägningstid och fem års förlängning. I avtalet finns även en utköpsklausul.
Under 2018 kommer Kulturnämnden och Fritids-och folkhälsonämnden att
planera verksamheterna i de nya lokalerna. Ev. utökade kostnader kommer att
behandlas i Budget 2019. Redan i förslaget till budget 2018 har Kulturnämnden
erhållit ett nivåhöjande Kommunbidrag på 1,5 mnkr. Huruvida detta fullt ut
kommer att utnyttjas under 2018 får de löpande uppföljningarna utvisa
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-04, § 566
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige beslut:
Godkänna förhyrningen av fastigheten Hässlehus 9, Våglängdsgatan 5 enligt
upprättat hyresförslag, preliminärt från 2019-01-01 till 2033-12-31, till en årlig
kostnad om 2 715 912 kr, under förutsättning att Kulturnämnden samt Fritids- och
folkhälsonämnden tillstyrker förslaget.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänna förhyrningen av fastigheten Hässlehus 9, Våglängdsgatan 5 enligt upprättat
hyresförslag, preliminärt från 2019-01-01 till 2033-12-31, till en årlig kostnad om 2 715 912
kronor, under förutsättning att Kulturnämnden samt Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker
förslaget.

2017-12-19

Vid protokollet
Göran Björklund
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 december 2017
Per-Olof Höög (S)
Leila Pekkala (S)
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel

Ingela Hallgren (KD)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2017-12-19

§ 230
Dnr 2016-00484 450
Avfallsplan
(Kommunfullmäktiges handlingar 2017, nr 144, sid B 2620)
Borås Stads styrdokument Avfallsplan fastställdes av Kommunfullmäktige 29
september 2016 och gäller till och med 2017. För revidering ansvarar
Kommunstyrelsen.
Nya föreskrifter från Naturvårdsverket gäller från 1 maj 2017 om kommunala
avfallsplaner (NSF 2017:2, mars 2017). Dessa har mer fokus på avfallsförebyggande
åtgärder och större vikt vid samverkan inom kommunen, såväl som med andra
aktörer i arbetet med att ta fram planen. Bland viktiga förändringar i föreskrifterna
är att mål och åtgärder för nedskräpning har tillkommit, att mål och åtgärder ska
utgå från de nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen samt andra relevanta mål,
strategier och planer, att kommunen ska redovisa de styrmedel man planerar att
använda för att implementera mål och åtgärder, samt att begreppet hushållsavfall
har ersatts av begreppet avfall som kommunen ansvarar för, vilket tydliggör att
kommunen ansvarar för både hushållsavfall och avfall som uppkommer i
kommunens egna verksamheter.
Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan i enlighet med de nya föreskrifterna
blir mer omfattande och kommer att ta mer tid i anspråk av olika parter än
innan. Stadsledningskansliet, Borås Energi och Miljö AB, samt Miljöförvaltningen
har påbörjat översyn av hur arbetet med att göra en ny avfallsplan i enlighet med
riktlinjerna kan läggas upp för en avfallsplan som kan bli giltig ett antal år från och
med år 2020
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-04, § 576
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads Avfallsplan förlängs att gälla till och med år 2019.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Stads Avfallsplan förlängs att gälla till och med år 2019.

2017-12-19

Vid protokollet
Göran Björklund
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 december 2017
Per-Olof Höög (S)
Leila Pekkala (S)
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel

Ingela Hallgren (KD)
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Avfallsplan
Sammanfattning

Det har skett stora förbättringar inom avfallshanteringen i Borås sedan 2001 då föregående
avfallsplan antogs. Avfall ses idag som en resurs och avfallshanteringen i Borås håller en
miljömässigt hög nivå.
Borås var en av de första städerna i Sverige som satsade på biogasproduktion. Sobackens
biogasanläggning stod klar 1994 och är fortfarande i drift. En satsning har gjorts på infrastruktur för gasdistribution och nya gasfordon har införskaffats. Borås har även etablerat
avfallsförbränning för produktion av fjärrvärme, fjärrkyla och el. Avfallsmängderna har
ökat under det senaste decenniet, men fler människor sorterar sitt avfall och den allmänna
kunskapen om avfallet och dess farlighet är större.
Borås sätt att omhänderta avfall är ett bra exempel som många vill ta lärdom av. Det finns
dock förbättringsområden, och nyttan med avfallshanteringen kan öka ännu mer. Ambitionen med den nya avfallsplanen är att öka fokus på speciellt tre områden.
År 2020 ska avfallshanteringen ha utvecklats så att:
1. Avfallsmängderna har minskat
2. Avfall är en resurs
3. Invånaren är nöjd med avfallshanteringen
Dessa tre områden kallas fokusområden.
En stor utmaning ligger i att förebygga uppkomsten av avfall. Prognoser tyder på att avfallsmängderna kommer att fortsätta att öka, med undantag för perioder med lågkonjunktur. Ökade avfallsmängder ställer högre krav på hantering och omhändertagande av avfall.
Avfall ska ses som en resurs och ska hanteras för att främja en hållbar utveckling.
Nedskräpningen i samhället har ökat, såväl i Borås som nationellt. Nedskräpningen har
ekonomiskt och miljömässigt negativa konsekvenser och främjar inte en hållbar utveckling.
Aktiviteter i avfallsplanen verkar för att öka handeln med begagnade produkter. Utmaningen blir att hitta nya kanaler och marknadsytor för kontakt mellan köpare och säljare.
Materialåtervinningen har ökat det senaste decenniet, men det finns fortfarande material
med producentansvar som inte tas om hand enligt lag. Insamlingssystemet kan förbättras
för att göra sortering och inlämning av avfall mer attraktivt.
För att nå målen krävs utbildning, information och motivation samt ett hållbart insamlingsoch behandlingssystem. Avfallsplanen visar på mål och nödvändiga åtgärder för att Borås
ska bli en hållbar stad inom avfallsområdet.
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Inledning

Enligt miljöbalken är varje kommun i Sverige skyldig att upprätta en renhållningsordning,
som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen utgörs av en avfallsplan och
av de föreskrifter om avfallshantering som gäller för kommunen.
Kommunfullmäktige har ansvaret för att hushållsavfall omhändertas och återvinns eller
bortskaffas. Borås Energi och Miljö AB sköter på uppdrag av Kommunfullmäktige avfallshanteringen i Borås. Förändringar i avfallstaxa, föreskrifter och avfallsplan ska beslutas av
Kommunfullmäktige.
Det hushållsavfall som omfattas av producentansvar ansvarar Kommunfullmäktige inte för,
men Borås Energi och Miljö kan ha uppdrag åt producenterna att exempelvis sköta tömning och städning av återvinningsstationer.
Sverige har via Miljömålsrådet antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen ska beskriva
den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt
hållbara på lång sikt. Strävan är att vi till nästa generation, d.v.s. till 2020, ska ha löst de stora
miljöproblemen (för klimatmålet gäller år 2050).
Inom det målområde som främst berör avfallshantering, God bebyggd miljö, finns specifika mål för hanteringen. Bland annat är ett mål att den totala mängden avfall inte ska öka.
Avfallshanteringen påverkar indirekt även de övriga miljökvalitetsmålen i olika omfattning. Borås Stad har lokala miljömål. Inom området God bebyggd miljö finns mål som rör
avfallsområdet i Borås, exempelvis att allt insamlat biologiskt behandlingsbart avfall och
avloppsslam rötas till biogas.
Avfallsplan Borås Stad tar hänsyn till de nationella miljökvalitetsmålen och är utformad
med utgångspunkt från Naturvårdsverkets föreskrift om kommunala avfallsplaner. Syftet
med denna avfallsplan är att utgå från nuvarande avfallshantering och genom konkreta mål
och aktiviteter utveckla avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle. Ett hållbart
samhälle karaktäriseras av att ekonomisk utveckling och social välfärd förenas med en god
miljö.
I frågor om hur avfall ska hanteras nämns ofta avfallstrappan (eg. avfallshierarkin), se figur
nästa sida. Avfallstrappan anger i vilken ordning olika metoder bör användas för att hantera
avfall på ett hållbart sätt. Avfallstrappan grundar sig på EU-direktiv och utgör grunden för
att uppnå EU:s miljömål. Avfallstrappan finns även inskriven i miljöbalken.
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Avfallstrappan.

Regional avfallsplan

I samband med arbetet med avfallsplanen har Borås tagit initiativet till ett regionalt samarbete i Sjuhärad om en gemensam avfallsplan. En styrgrupp ansvarar för projektet. Där
ingår representanter från Borås, Vårgårda, Mark och Svenljunga samt från Sjuhärads kommunalförbund.
När den regionala avfallsplanen är färdig kommer den att komplettera denna avfallsplan.
Avsikten är att ha en färdig avfallsplan för regionen 2012.
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Fokusområden

Borås avfallsplan bygger på förbättringar inom tre fokusområden. Dessa har tagits fram
utifrån en nulägesbeskrivning. Beskrivningen visar hur avfallshanteringen fungerar idag och
hur insamlingen ligger till i Borås jämfört med nationella mål. Uppföljning mot nationella
miljömål är en relativt mätbar metod på om avfallshanteringen sker i en hållbar riktning.
Tre fokusområden ska utveckla Borås avfallshantering.
1. Minskade avfallsmängder
2. Avfall är en resurs
3. Invånaren är nöjd med avfallshanteringen
Arbetet med dessa fokusområden sträcker sig till år 2020.
Tanken med första fokusområdet är dels att sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt
ska ha brutits, dels att det ska ha skett en stark och tydlig rörelse uppåt i avfallstrappan.
Minskade avfallsmängder innebär att den totala mängden avfall minskar, dvs hushållsavfall
och verksamhetsavfall. För att avfallet ska minska krävs att konsumtionen minskar och återbruket ökar.
Minska uppkomsten av avfall kan ske exempelvis genom att förändra konsumtionsmönstret. I det arbetet ingår att
- påverka trender genom information och kampanjer
- satsa på kvalitet framför kvantitet
- få in tankesätt med en behovsanalys, t ex ”behöver jag verkligen ytterligare en väska?”
- skapa möjligheter att laga sina kläder och saker framför att köpa nytt
- minska uppkomst av spill i verksamheter
- ha effektivare emballage.
Återanvändning ska vara en naturlig del i vardagen och det ska vara enkelt att handla
begagnat. Ibland kommer kläder eller ägodelar inte längre till användning i familjen, men
någon annan kan se ett behov. Då är second hand-butiker och köp och sälj-sidor på nätet
bra kanaler. Genom marknadsföring och kampanjer kan även intresset för återanvändning
väckas och ökas. En gemensam portal, som samlar information om olika ställen i Borås där
andrahandsvaror kan inhandlas, kan vara ett sätt att underlätta för invånaren.
Men avfall kommer alltid att uppstå, t ex potatisskal, utslitna skor och avföring. Detta avfall
ska användas som en resurs för att producera nya varor, eller som energi och näringsämne.
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Att se avfall som en resurs innebär en insikt i vilken nytta det ger att sortera och återanvända eller återvinna avfall. Det handlar också om att vi i Borås ska ha ett insamlingssystem
som gör det trevligt och enkelt att sortera. Hur det ska se ut för att vara optimalt vet vi inte
riktigt idag. Men säkert är att insamlingsplatser ska ligga bra placerade och se rena och fina
ut. Fastighetsnära insamling av fler fraktioner kan underlätta invånarens insats. Det är också
viktigt att avfallet återvinns så att materialet kommer till nytta, annars känns det extra arbete
som invånaren lägger ner helt onödigt.
Att invånaren är nöjd med avfallshanteringen är grunden för att Borås ska lyckas med
kretsloppsarbetet. Verksamhetsutövare måste vara lyhörda för invånarens synpunkter och
bemöta invånaren på ett bra sätt. Det är också viktigt att vid förändringar samråda och
bjuda in invånare för diskussion.
För varje fokusområde sätts detaljerade mål som ska kunna följas upp på något sätt. Målen
ska visa vad som ska uppnås och till när. Ett fokusområde kan omfattas av flera mål, och
för att uppnå målen formuleras en eller flera aktiviteter.

Detaljerade mål för fokusområden

I detta kapitel redovisas mål för de tre fokusområdena. Varje mål ska vara uppfyllt till utgången av angivet år.
De detaljerade målen ska följas upp årligen genom mätbara nyckeltal eller genomförda
aktiviteter. Borås Energi och Miljö AB ska samordna aktiviteterna och göra en årlig uppföljning av detaljerade mål eller sammanställning av aktiviteter, som tillsänds Miljö- och
konsumentnämnden senast sista februari.
Kommunen har ansvar för hantering av hushållsavfall och god kunskap om mängder och
hantering. För verksamhetsavfallet finns inte en samlad bild av hur mycket som uppkommer i Borås eller hur det hanteras. Kommunen har dock ansvar för att planera för allt avfall,
även verksamhetsavfall.
Fokusområde 1: Minskade avfallsmängder
Detaljerat mål 1:1

Mängden hushållsavfall år 2015 har minskat jämfört med år 2008.

Uppföljning:		
Målet följs upp som ett nyckeltal (kg/invånare). Följs upp årligen av
			
Borås Energi och Miljö AB vid rapportering i Avfall Web till Avfall
			Sveriges uppföljning.
			

Utfall 2008: 425 kg/invånare
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Detaljerat mål 1:2
Borås arbetar med aktiviteter för att mängden verksamhetsavfall ska
			minska.
Uppföljning:		
			
			

Det är svårt att följa upp att mängden minskar eftersom det inte
finns uppgift om den totala mängden. En handlingsplan får visa vad
som ska göras per år och uppföljning ske årligen på aktiviteterna.

Fokusområde 2: Avfall är en resurs
Detaljerat mål 2:1
			

Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning har
ökat till 40 procent år 2015.

Uppföljning:		

Andelen följs upp årligen av Borås Energi och Miljö AB.

			

Utfall 2009: 29 procent

Detaljerat mål 2:2
Det finns inget farligt avfall i hushållens svarta och vita påsar år
			2020.
Uppföljning:		
Mätning av mängden farligt avfall i svarta och vita påsar genom
			plockanalyser.
Kommentar:		
			
			
			
			

Plockanalyser gjorda 2010 visar att vi har under 1 procent farligt
avfall i vita och svarta påsar. Farligt avfall är den viktigaste fraktionen att sortera och därför är målet att allt farligt avfall ska sorteras
rätt. I dagsläget finns enbart möjlighet att följa upp i svarta och vita
påsar. Annars hade det varit relevant att följa upp för allt avfall.

Detaljerat mål 2:3
			

Näringsämnen i slam från kommunala reningsverk och i rötrest från
Sobackens biogasanläggning tillvaratas år 2015.

Uppföljning:
Uppföljning av andelen av slam och gödsel där näringsämnen
			
tillvaratagits i någon form lämnas årligen i miljörapporten till till			synsmyndigheten
Kommentar:		
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Det pågår diskussioner om riskerna med att återföra slam från avloppsreningsverk till jordbruket. Detta försvårar återföringen, men
det är viktigt att näringsämnen tillgodogörs. Därför bör utredas hur

			
återföring kan ske utan att farliga ämnen sprids i naturen. Slammet
			
från avloppsreningsverken är certifierat enligt REVAQ (Svenskt
			
Vatten), vilket ger förutsättningar att återföra näringsämnen til åker			mark.
Detaljerat mål 2:4
			

Nedskräpning utomhus har minskat med 50 procent till år 2020
jämfört med år 2012.

Uppföljning:		

Mätning av nedskräpning.

Kommentar:		
En mätning av mängderna skräp i centrala delar kommer att göras
			
i samverkan med Håll Sverige Rent, som har metoder för detta.
			
Samarbetet Borås Rent och snyggt kommer att driva denna fråga.
			
Borås Energi och Miljö ansvarar för att det finns underlag för upp			följning.
			
			

I skrivande stund finns inte kunskap om hur omfattande nedskräpningen är. Målet kan behöva revideras efter första mätning.

			
			
			
			

Uppföljning sker också på dumpning i naturmark. Miljö- och konsumentnämnden sänder nedskräpningsärenden, där ingen ansvarig
har kunnat konstateras, till Borås Energi och Miljö AB, som följer
upp och redovisar årligen. Det är dock svårt med uppföljning.

Fokusområde 3: Invånaren är nöjd med avfallshanteringen
Detaljerat mål 3:1
Minst 90 procent av invånarna är nöjda med avfallshanteringen år
			2015.
Uppföljning:		

Mätningar via årliga invånarundersökningar.

Kommentar:		
			
			
			
			

Ett hållbart insamlingssystem karaktäriseras av att användarna
förstår hur det ska användas och varför. Därför är det viktigt att
hushållen är nöjda med insamlingssystemet. Aspekter som att det är
estetiskt tilltalande, praktiskt för invånaren och tillgängligt är viktiga
att ta hänsyn till.

			
			
			
			

Det finns inget nulägesvärde varför det är svårt att bedöma hur
svårt eller lätt målet är att nå. SCB har gjort en undersökning, men
Borås deltog inte i den. Utfallet på deltagande kommuner ligger
mellan 43 och 69 procent.
Avfallsplan 9

Aktiviteter

Nedan presenteras Borås Stads aktiviteter för att uppnå de detaljerade målen. Tiden anger
till vilket datum aktiviteten ska vara utförd.
Avfallsplanen som helhet ska revideras minst vart fjärde år. Aktiviteterna ska följas upp
och eventuellt revideras årligen. Med ökad kunskap kan nya mål och aktiviteter tillkomma i
arbetet mot en hållbar avfallshantering.
Eventuell revidering av aktiviteterna beslutas av Kommunstyrelsen.
Aktivitet
Tid
Ansvar
			
			

Koppling
till detaljerat mål

Utse ansvarigt organ för att samordna frågor som kan
2012
förebygga avfall; påverka konsumtionsmönster och		
återanvändning.

Kommun- 1:1, 1:2
ledningen

I samverkan med andra aktörer göra en långsiktig
informationsplan för ökad kunskap och motivation att
minska konsumtionen, öka återanvändningen och
förbättra sorteringen.

2012

BEM

1:2, 2:1, 2:2

Ta fram modell för uppföljning av mängden hushållsavfall som återanvänds i Borås.

2012

BEM

1:1

Utreda metoder för att vid upphandlingar kunna
2012
påverka uppkomst av avfall i entreprenader, tjänster
eller produkter. Slutsatserna lämnas till Tekniska nämnden att beakta i riktlinjerna för upphandling.

BEM

1:1, 1:2

Anordna seminarium i samverkan med näringslivskontoret med fokus på att minska avfallet.

2012

BEM

1:2

Utveckla insamlingssystemet för att öka möjligheterna
och intresset till sortering av farligt avfall.

2013

BEM

2:2

Utveckla verksamheten för återbruk så att exempelvis
mer byggmaterial kan återanvändas.

2014

BEM

1:1, 1:2, 3:1
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Utreda hur insamlingssystemet för producentansvarsavfall kan utvecklas för en ökad materialåtervinning.
Bör inkludera insamling av matavfall och hushållsavfall
för ett helhetsgrepp.

2012

BEM

2:1, 3:1

Utreda möjligheten att utveckla avfallstaxa för att gynna 2012
ökad sortering.

BEM

2:1

Utreda alternativa hanteringar av slam, där näringsämnen tillgodogörs.

2012

BEM

2:3

Kampanj med Håll Sverige Rent, med årlig mätning av
nedskräpningen. Även uppföljning av nedskräpningsärenden rapporterade av Miljöförvaltningen.

Start
2011

BEM

2:4

Mäta nöjdhet bland invånarna med insamlingssystemet. 2012,
2015

BEM

3:1

Beakta avfallshanteringen i ett tidigt skede i samhällsLöpan- Samhällsplaneringen. En tidig dialog mellan Samhällsbyggnads- de
byggnads
förvaltningen och Borås Energi och Miljö är viktig.		
förvalt		ningen

3:1

Förkortningen BEM står för Borås Energi och Miljö AB.

Avfallsplan 11

POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Stadshuset, Kungsg. 55
TEL 033-35 70 00 E-POST boras.stad@boras.se WEBBPLATS boras.se
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2018-01-18

§ 12
Dnr 2017-00652 805
Anläggningslån till Dalsjöfors Scoutkår för köp av Tummarp 1:116
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 4, sid 14)
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Dalsjöfors Scoutkår beviljas ett
anläggningslån för inköp och underhåll av fastigheten Tummarp 1:116. Den totala
utgiften uppgår till 950 000 kr. Föreningen tar själva ansvar för 570 000 kr och
söker ett anläggningslån för de återstående 380 000 kr.
Föreningen hyr fastigheten idag av Borås Stad. Lokalförsörjningsnämnden har för
avsikt att sälja fastigheten och har värderat den till 800 000 kr. Det finns ett
uppskattat underhållsbehov på 150 000 kr. Scoutföreningen har fått ett erbjudande
att köpa fastigheten för den värderade summan.
Kommunstyrelsen ser positivt på Fritids- och folkhälsonämndens förslag att ge
Dalsjöfors Scoutkår ett anläggningslån för att förvärva fastigheten som de i dag
bedriver sin verksamhet i sedan 1976. Scoutverksamheten kan då fortsätta att
utveckla sin verksamhet i egna lokaler som redan är väl anpassade till föreningens
verksamhet. Vad gäller fastigheten Tummarp 1:116 är det ett objekt som
Lokalförsörjningsnämnden bedömt vara en sådan fastighet som inte behövs i den
kommunala verksamheten och som ekonomiskt ger ett nettounderskott. Den kan
därför avyttras.
För att kunna finansiera projektet behöver Dalsjöfors Scoutkår utöver egen insats
ta ett banklån på maximalt 300 tkr. Föreningen önskar få kommunal borgen på
detta lån för att kunna erhålla så förmånliga lånevillkor som möjligt.
Kommunfullmäktige beviljar föreningar kommunal borgen i vissa fall. Grunden är
att föreningen driver en stabil verksamhet och har en god kontroll över sin
ekonomi för att minimera risken för att kommunen skall tvingas att infria sitt
borgensåtagande dvs överta lånet.
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-18, § 607
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslut:
att bevilja Dalsjöfors Scoutkår ett anläggningslån på maximalt 380 tkr för inköp
och renovering av fastigheten Tummarp 1:116 samt bevilja kommunal borgen på
bank uppgående till högst 300 000 kronor
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Bevilja Dalsjöfors Scoutkår ett anläggningslån på maximalt 380 000 kronor för inköp och
renovering av fastigheten Tummarp 1:116 samt bevilja kommunal borgen på banklån uppgående
till högst 300 000 kronor.

2018-01-18

Vid protokollet
Göran Björklund
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 januari 2018
Per-Olof Höög (S)
Leila Pekkala (S)
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel

Lars-Gunnar Comén (M)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-18
Kommunstyrelsen

§ 610

Dnr KS 2017-00754 808

Arrangörskap för SM-veckan vinter 2021 alternativt
2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ansöker om att får arrangera SM-veckan vinter 2021
alternativt 2020. Erforderliga medel för arrangemanget kommer att avsättas i
kommande budgetar
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Borås Stad än en gång ansöker om
att få arrangera en SM-vecka, denna gång avser det en vintervecka.
Nämnden anför att de två tidigare SM-sommarveckorna 2014 och 2017, har
kännetecknats som succéarrangemang. Det turistekonomiska resultatet har legat
på ca 40- 45 miljoner kronor och det massmediala värdet har uppgått till 84
miljoner kr. Vid den senaste SM-veckan 2017 sände Sveriges Television 90
timmar från Borås.
Värdstaden ska avsätta ca fem miljoner kr för själva arrangemanget. I övrigt bör
staden göra investeringar, i första hand på Skidstadion, för max fem miljoner kr
under de närmaste tre åren. Investeringarna avser energieffektiv snötillverkning
och viss breddning av spår samt en upprustning av väg och parkering i
området. Investeringarna får ett bestående värde i utvecklingen av
skidanläggningen. Borås Stad kommer också tillsammans med skidförbundet att
undersöka möjligheten till kompletterande platser för arrangemanget i Borås.
Kommunstyrelsen ser positivt på att än en gång få vara arrangör för SMveckan, denna gång vinterversionen. Ambitionen ligger helt i linje med Borås
Stads strategi att utvecklas till en arrangörsstad av rang. De tidigare SMveckorna har utfallit väldigt positivt med stor medial bevakning och
uppmärksamhet. Visserligen kostar det att ta på sig så här stora evenemang men
resultaten i form av turistekonomiska effekter och positiv marknadsföring av
staden överväger. Ekonomiskt kommer åtagandena att arbetas in i kommande
drift- och investeringsbudgetar. Kommunstyrelsen är medveten om att detta
beslut innebär ett prioriterat ekonomiskt åtagande när kommande budgetarbete
inleds.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1

Sida

SKRIVELSE

Ingegerd Eriksson
Handläggare
033 357165

1(2)

Datum

Instans

2018-01-10

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00062
3.7.1.2

Initiativärende: Förebyggande arbete mot spelberoende
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att initiativärendet är besvarat.

Ärendet i sin helhet
Allianspartierna har till Kommunstyrelsen den 8 januari 2018 lämnat in ett
initiativärende; Förebyggande arbete mot spelberoende. Kommunstyrelsen
beslutade att ärendet remitteras till Stadsledningskansliet för beredning.
- Vad gör Borås Stad för att förebygga problemet med spelberoende?

Yxhammarmottagningen är en öppenvårdsmottagning som erbjuder råd, stöd
och samtalsbehandling till dig som har ett missbruk eller beroende.
Mottagningen riktar sig till dig som är 20 år eller äldre. När det gäller att stödja
och hjälpa personer med spelberoende har Yxhammarmottagningen arbetat
med den målgruppen sedan 2012. Det visade sig finnas ett behov, och en del i
det var att dåvarande ”Konsument Borås” påtalade det, utifrån att de mötte de
ekonomiska problem som spelmissbruket kunde orsaka. Personal har utbildats
och mottagningen har sedan dess tagit emot klienter individuellt men även
ibland i grupp.
Med anledning av ny lagstiftning som gäller från 1 januari 2018 kommer den
drogpolitiska gruppen som finns i Borås stad att diskutera stadens fortsatta
förebyggande insatser.
- Vad gör Borås Stad för att stödja och hjälpa dem som är spelberoende?

Förutom Yxhammarmottagning som under en längre tid arbetat med
målgruppen har Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutat att utbilda även
behandlare på Cedern för att kunna arbeta med spelmissbruk. Cedern vänder
sig till unga upp till 25 år.
- Hur sker samverkan mellan Borås Stad och Västra Götalandsregionen i
frågan?

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Det finns idag ingen strukturerad samverkan med regionen när det gäller
speciellt spelmissbruk, men vi kommer att lyfta frågan i
de samverkansstrukturer som finns ,i första hand på operativ nivå.

Beslutsunderlag
1. 2018-01-08 Initiativärende: Förebyggande arbete mot spelberoende
2. Svar på initiativärende
3 Beslutsunderlag
Beslutet expedieras till
1. Individ- och familjeomsorgsnämnden
2. Fritids- och folkhälsonämnden

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-22
Instans

Kommunstyrelsen
§ 29

Dnr KS 2018-00062 3.7.1.2

Initiativärende: Förebyggande arbete mot spelberoende
Kommunstyrelsens beslut
Initiativärendet är besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Förebyggande arbete mot spelberoende.
Allianspartierna har till Kommunstyrelsen den 8 januari 2018 lämnat in ett
initiativärende; Förebyggande arbete mot spelberoende. Kommunstyrelsen
beslutade att ärendet remitteras till Stadsledningskansliet för beredning.
Allianspartierna efterfrågar svar på ett antal frågor:
- Vad gör Borås Stad för att förebygga problemet med spelberoende?
- Vad gör Borås Stad för att stödja och hjälpa dem som är spelberoende?
- Hur sker samverkan mellan Borås Stad och Västra Götalandsregionen i
frågan?
- Redovisa ovanstående frågor vid nästkommande kommunstyrelsesammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-08
Instans

Kommunstyrelsen
§5

Dnr KS 2017-00610 022

Instruktion för kommunchef
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
att tjänstemannen med den ledande ställningen bland de anställda ska ha
benämningen kommunchef och att fastställa instruktion för kommunchef.
Sammanfattning av ärendet
Från den 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag (Svensk författningssamling
2017:725). Lagens kapitel 7 behandlar kommunens anställda och dess paragrafer 1, 2 och 3 handlar om kommundirektören.
Den nya lagen innebär bl.a. att Kommunstyrelsen ska utse en direktör och
fastställa en instruktion för direktören. Ett förslag till en sådan instruktion har
utarbetats. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och
ska vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen får
besluta att direktören ska ha en annan benämning.
I Borås Stad ska den ledande tjänstemannen ha benämningen kommunchef.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)
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Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2018-02-02

§4
Medel till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg för uppstart
av Tidig upptäckt – tidiga insatser
Diarienummer HSNS 2018-00008
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden tillskjuter 1,0 mnkr till
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg till projektet Tidiga insatser.
2. Finansiering sker med nämndens folkhälsomedel.
Sammanfattning av ärendet

Under 2017 har ett förberedande arbete med att starta Tidig upptäck-tidig insats
drivits i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
Projektet kommer att bedrivas som ett pilotprojekt i Marks kommun och de
verksamheter som i huvudsak är inblandade är förskola, bvc, centrala
barnhälsovården, psykologenheten för mödra- och barnhälsovård, barn- och
ungdomspsykiatrin samt barn- och ungdomsmottagningen. Arbetets syfte är att
barn 0-5 år med neuropsykiatrisk funktionsstörning erbjuds insatser utifrån behov
i en sammanhållen organisatorisk struktur. Detta gäller både utredning och
behandling/habilitering.
Utredning och insatser ligger inom verksamheternas ordinarie uppdrag. Södra
hälso- och sjukvårdsnämnden tillskjuter medel för att projektledare initialt ska
stödja arbetet med rutiner och nya arbetssätt. Verksamheterna ska finnas samlade,
nära barnen, vilket gör att barnen inte ska slussas runt och ha väntetider mellan
olika vårdgivare. Projektet vänder sig till barn i Marks kommun. Planen är att
arbetssättet sedan ska spridas till hela södra Älvsborg.
Projektet kommer att pågå under cirka 1 års tid, vilket innebär att projektet
kommer att sträcka sig en bit in på 2019.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 180119



Bilaga Arbetsmaterial Uppdragsbeskrivning Tidiga insatser för barn med
NPF



Bilaga Arbetsmaterial Bilaga 1 Uppdragsbeskrivning Tidiga insatser för
barn med NPF

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2018-02-02
Skickas till













Närvårdssamverkan Södra Älvsborg,
narvardssamverkan.info@vgregion.se
Bollebygds kommun, kommunen@bollebygd.se
Borås Stad, boras.stad@boras.se
Herrljunga kommun, herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se
Marks kommun, markskommun@mark.se
Svenljunga kommun, kansliet@svenljunga.se
Tranemo kommun, kommun@tranemo.se
Ulricehamns kommun, kommun@ulricehamn.se
Vårgårda kommun, kommunen@vargarda.se
Kay Eriksson, sammankallande i uppdragsgrupp barn och unga i
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg kay.eriksson@vgregion.se,
Roland Mattsson, ordförande i styrgruppen i Närvårdssamverkan Södra
Älvsborg, roland.mattsson@vargarda.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

9 (35)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2018-02-02

§3
Medel till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg för uppstart
av Mini-Maria
Diarienummer HSNS 2018-00007
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden tillskjuter 1,0 mnkr till
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg till projekt för uppstart av
Mini-Maria.
2. Finansiering sker med medel som är avsedda att 2018 användas till
insatser för ungdomar och unga vuxna med missbruk budgeterade på
Verksamhet finansierad med särskilda bidrag.
Sammanfattning av ärendet

Under 2017 har ett förberedande arbete med att starta Mini-Maria drivits i
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Mini-Maria är en verksamhet för barn och
unga vuxna med missbruksproblematik och är en samverkan mellan kommun och
VGR. Under 2018 ska arbetet intensifieras och projektledare ska rekryteras för att
ta fram förslag på verksamhetens uppdrag, utformning och organisation.
Mini-Maria är en samverkan mellan kommun och VGR. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har fördelat medel till hälso- och sjukvårdsnämnderna för förstärkning
av insatser för ungdomar och unga vuxna med missbruksproblematik. Södra
hälso- och sjukvårdsnämnden väljer att med medel som är avsatta inom VGR
tillskjuta medel för uppstart av Mini-Maria. Det är av vikt att parterna, kommuner
och VGR, inför kommande verksamhetsplanering och budget avsätter medel för
drift av verksamheten.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 180119



Bilaga Uppdragsbeskrivning MiniMaria 2017-12-20 arbetsmaterial 11
jan.docx



Bilaga Bilaga 1 Uppdragsbeskrivning MiniMaria Arbetsmaterial 11
jan.docx

Skickas till



Närvårdssamverkan Södra Älvsborg,
narvardssamverkan.info@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2018-02-02












Bollebygds kommun, kommunen@bollebygd.se
Borås Stad, boras.stad@boras.se
Herrljunga kommun, herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se
Marks kommun, markskommun@mark.se
Svenljunga kommun, kansliet@svenljunga.se
Tranemo kommun, kommun@tranemo.se
Ulricehamns kommun, kommun@ulricehamn.se
Vårgårda kommun, kommunen@vargarda.se
Kay Eriksson, sammankallande i uppdragsgrupp barn och unga i
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg kay.eriksson@vgregion.se,
Roland Mattsson, ordförande i styrgruppen i Närvårdssamverkan, Södra
Älvsborg, roland.mattsson@vargarda.se
Madeleine Krantz Augustsson, enhet kunskapsstöd för psykisk hälsa,
madeleine.s.augustsson@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

Beslut
2018-01-16

Rebecka Hedfors
Naturvårdshandläggare
010-224 51 37

Diarienummer
525-40978-2017

Borås Stad Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Att: Anna Karlsson
Anna.karlsson@boras.se

Samråd enligt miljöbalken för nyanläggning av
elljusspår på fastigheten Gässlösa 5:1, Borås
kommun
Beslut
Länsstyrelsen vidtar med anledning av anmälan för samråd ingen åtgärd enligt 12
kap. 6 § miljöbalken.
Om ni utför åtgärden på något annat sätt än enligt anmälan och det innebär en väsentlig ändring av naturmiljön, behöver ni göra en ny anmälan om samråd.
Länsstyrelsen tillåter att åtgärden får påbörjas omedelbart. Ni behöver inte invänta
att 6 veckor har gått sedan anmälan gjorts.

Beskrivning av ärendet
Ni lämnade den 13 december 2017 in en anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken till Länsstyrelsen. Anmälan gäller nyanläggning av elljusspår på fastigheten Gässlösa 5:1, Borås kommun.
Av anmälan framgår att ni vill anlägga ett nytt elljusspår inom tätorten. Spåret planeras bli cirka 2,4 kilometer långt och 3 meter brett. Ni planerar att tillföra cirka
2500 kubikmeter grus för uppbyggnad av spåret. Majoriteten av det planerade elljusspåret utgörs idag av basvägar för skogsbruk. Delar av området är inventerat av
Skogsstyrelsen som naturvärde i form av barrskog. Det mesta av den barrskogen är
avverkad och Länsstyrelsen bedömer därför att naturvärdena som barrskog inte
längre finns kvar.
Miljöförvaltningen i Borås kommun har getts möjlighet att yttra sig i ärendet, de
har ingen erinran mot åtgärden då den är förenlig med gällande översiktsplan och
grönområdesplan för kommunen.

Motivering till beslutet
Åtgärden berör inga av Länsstyrelsen kända natur- och kulturmiljövärden. Länsstyrelsen bedömer därför att åtgärden inte medför en sådan påverkan att ytterligare anpassningar av åtgärden krävs, utöver det som ni har angivit i anmälan.

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Sida
1(2)

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

BESLUT
2018-01-16

Diarienummer
525-40978-2017

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska en anmälan för samråd göras för verksamheter
och åtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken.
Verksamhet eller åtgärd som ska anmälas för samråd får påbörjas tidigast 6 veckor
efter det att anmälan har gjorts, om inte Länsstyrelsen medger något annat.
Övriga upplysningar
Länsstyrelsen förutsätter att ni har fått medgivande från de markägare och andra
nyttjanderättshavare som kan beröras av åtgärderna. Länsstyrelsens beslut ger inte
tillträde till marken utan markägarens tillstånd.

En anmälan om samråd befriar inte er från ansvaret att ta hänsyn till miljöbalkens
övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan lagstiftning.
Ni som gör en åtgärd måste alltid skaffa er den kunskap som behövs. Ni måste
även visa sådan hänsyn att skador och olägenheter inte uppkommer för människors
hälsa eller miljön (2 kap. miljöbalken).
Vissa biotoper i odlingslandskapet, t.ex. alléer, stenmurar, odlingsrösen, öppna diken och åkerholmar, omfattas av generellt biotopskydd. Om sådana biotoper berörs
ska ni kontakta Länsstyrelsen på nytt.

Beslutande
Beslutet har fattats av naturvårdshandläggare Rebecka Hedfors.
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Rebecka Hedfors
Naturvårdshandläggare
Bilaga:
1. Karta enligt anmälan

2. Yttrande miljöförvaltningen Borås kommun
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Elljusspår 2,4 km
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Bilaga 2

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

"Jenny Pleym" <Jenny.Pleym@boras.se>
Thu, 11 Jan 2018 15:20:06 +0100
"Länsstyrelsen i Västra Götalands Län" <vastragotaland@lansstyrelsen.se>
Remiss elljusspår Kristineberg - Gässlösa

Yttrande över anläggande av elljusspår mellan Kristineberg och Gässlösa idrottsplats i Borås kommun.
Länsstyrelsens diarienummer: 525-40978-2017
Miljöförvaltningen har ingen erinran mot anläggningen av elljusspåret. Åtgärdern är förenlig med
gällande Översiktsplan och Grönområdesplan. Inga höga naturvärden påverkas av åtgärden.
Jenny Pleym
Kommunbiolog
----------------------------------------------------------------------------Borås Stad - Miljöförvaltningen - Miljöstrategiska avd.
Besöksadress: Sturegatan 42
Postadress: Miljöförvaltningen, 501 80 Borås
Tel: 033-35 30 13 Fax: 033-35 30 25
Webbplats: boras.se
Borås är en Fairtrade City
För miljöns skull, skriv inte ut detta meddelande

2018-01-25

Uppföljning av samverkansavtal
avseende lokalt folkhälsoarbete
2017
tecknat mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och Borås Stad
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Om uppföljningen
Det lokala folkhälsoarbetet ska följas upp varje år. Frågorna i uppföljningen utgår från
”Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i xx kommun” som undertecknats av södra
hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen. Redovisningen ska så långt det är möjligt ha ett
jämställdhetsperspektiv.
Besvara frågorna kortfattat och undvik att hänvisa till annat medsänt material. Om det finns
ytterligare dokumentationer som genomförts inom ramen för det lokala folkhälsoarbetet t.ex.
projekt, utvärderingar, verksamhetsberättelse så kan dessa skickas in tillsammans med
uppföljningen.
Mejla in uppföljningen till lars.paulsson@vgregion.se senast den 25 januari. Uppföljningen ska
även skickas till kommunstyrelsen eller annan ansvarig nämnd.
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1. Utvecklingsområden utifrån hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och
inriktningsdokument samt samverkansavtalet om lokalt
folkhälsoarbete.

a) Har folkhälsoarbetet egna mål eller finns det ”folkhälsomål” övergripande i
kommunen som gäller för alla förvaltningar?
Stora delar av stadens folkhälsoarbete formas utifrån den nationella folkhälsopolitiken, Västra
Götalandsregionens folkhälsopolicy och Borås Stads vision. Målet med folkhälsoarbetet är att
skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen i Borås.
Målområden i Vision 2025
- Människor möts i Borås
- Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
- Företagande växer genom samverkan
- Livskraftig stadskärna
- Medborgares initiativ gör landsbygden levande
- Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
- Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
I omorganisationen fick Fritids- och folkhälsoförvaltningen ett kommunövergripande
samarbetsuppdrag avseende lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser. Här har
förvaltningen valt att särskilt prioritera områdena Hässleholmen, Norrby och Sjöbo genom att
tre utvecklingsledare har lokala uppdrag.
Välfärdsbokslut
Välfärdsbokslut möjliggör jämförelser geografiskt, socioekonomiskt, åldersmässigt och ur ett
genusperspektiv. I Välfärdsbokslutet har ett antal indikatorer tagits fram som tillsammans med
den lokala kunskapen ger förutsättningar för en välfärdsanalys på stadsdels- och områdesnivå.
Hela livscykelperspektivet finns med, barn- och ungdom, unga vuxna, förvärvsaktiva vuxna
och äldre. Så långt som möjligt presenteras indikatorerna utifrån ett positivt synsätt som
speglar uppnådda resultat. Utifrån resultatet i Välfärdsbokslutet tas en åtgärdsplan fram för att
prioritera insatser.
Samverkansavtal mellan Borås Stad och Polisen
- Struktur för det brottsförebyggande arbetet
- En trygg stad för alla
- Arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak
- Motverka organiserad brottslighet
Drogpolitiska programmet
- Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska
- Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller
debuterar tidigt med alkohol, ska successivt minska
- Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.
Det reviderade programmet gäller från 2017 till 2020 och beslutades i Kommunfullmäktige.
Årligen tas en drogpolitisk plan med åtgärder som syftar till att nå målen.
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Program för föräldraskapsstöd
Borås Stad ska erbjuda ett generellt och sammanhållet stöd till föräldrar med barn i åldern 017 år. Föräldraskapsstödet ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med sina
barn. Stödet ska vara likvärdigt och långsiktigt och utformas i samverkan mellan Borås Stads
olika verksamheter och andra aktörer. Detta innebär att Borås Stad ska bibehålla och utveckla:
mötesplatser för hela familjen, öppna förskolor med geografisk spridning, förskolan och
skolan utvecklas som arena för det generella föräldraskapsstödet, former för rådgivning för
föräldrar, generella föräldrastödsprogram, stöd i parrelationer samt stöd i föräldraskap oavsett
familjetyp. Det reviderade programmet från gäller till 2020 och beslutades i
Kommunfullmäktige.
Skadeförebyggande
Borås Stad blev 2013 återcertifierad som en av WHO Säker och trygg kommun. Det innebär
att man har ett åtagande att arbeta skadeförebyggande i alla åldrar, för båda könen, i alla
situationer och miljöer. En säker och trygg kommun skall även ha:
1. En infrastruktur baserad på medverkan och samarbete, ledd av en tvärsektoriell grupp
som är ansvarig för främjande av säkerhet i sin kommun.
2. Långsiktiga, varaktiga program omfattande båda könen och alla åldrar, miljöer och
situationer.
3. Program som riktas mot högriskgrupper och miljöer samt program som främjar
säkerhet för utsatta grupper.
4. Program som är grundade på tillgänglig forskning.
5. Program som dokumenterar skadornas frekvens och orsak.
6. Förfaringsätt för utvärdering för att bedöma sina program, process och effekten av
förändringar.
7. Fortgående deltagande i nationella och internationella Safe Community nätverk.
b) Hur går processen i kommunen med att integrera folkhälsoarbetet i ordinarie
verksamhet?
En övergripande struktur är beslutad i Kommunstyrelsen för att kunna arbeta med strategiska
folkhälsofrågor under paraplyet Säker och trygg kommun. I gruppen som samlas två gånger
per år ingår alla nämnders presidier, förvaltningschefer, Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden,
Polisen, SÄRF och AB Bostäder. Här lyfts aktuella strategiska frågor. I strukturen ingår även
Brottsförebyggande rådet med verksamhetschefer från alla förvaltningar och fem
samverkansgrupper, vilka samordnas av fem olika förvaltningar. Samverkansgrupperna
omfattar trygga utemiljöer, lokal samverkan, arbete och sysselsättning, trygg och säker vård
och omsorg samt barn och unga i riskzon.
Se bilaga 1.
c) Prioriterar det lokala folkhälsoarbetet insatser med fokus på livsvillkor och/eller
minska skillnader i hälsa? Beskriv processen.
Hela Borås Stads folkhälsoarbete baseras på resultaten i Välfärdsbokslutet. I Välfärdsbokslutet
kan man se att folkhälsan i Borås följer samma utveckling som för landet i övrigt. Men, precis
som för folkhälsoarbetet i Sverige ligger utmaningen i att jämna ut skillnaderna mellan olika
grupper. Det finns skillnader mellan olika geografiska områden, mellan åldersgrupper
och mellan könen. I alla de verksamhetsområden som prioriteras arbetar Borås Stad med både
universella och riktade insatser utifrån de behov som utkristalliserats i Välfärdsbokslutet. Mer
om det går att läsa om under rubriken 3 b.
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d) Redogör för om insatser har genomförts med utgångspunkt från prioriterade
grupper i syfte att minska skillnader i hälsa.
I alla de verksamhetsområden som prioriteras arbetar Borås Stad med både universella och
riktade insatser utifrån de behov som utkristalliserats i Välfärdsbokslutet. Det övergripande
syftet är att minska skillnaderna i hälsa. Mer om det går att läsa om under rubriken 3 b.
e) På vilket sätt har arbetet med prioriterade gruppers inflytande och delaktighet
utvecklats och tagits tillvara?
I omorganisationen fick Fritids- och folkhälsoförvaltningen ett kommunövergripande
samarbetsuppdrag avseende lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser. Här arbetar
förvaltningen tillsammans med andra förvaltningar och organisationer strukturerat med
nätverk för barn och unga 10-16 år, områdesnätverk och ortsråd. Mycket av arbetet utgår från
de lokala mötesplatserna.

2. Kraftsamling för fullföljda studier.

a) Beskriv kortfattat utgångspunkterna för arbetet, finns t.ex. planer, prioriteringar
m.m.
Grundskoleförvaltningens ambition är att samtliga elever avslutar sin grundskola med minst
betyg E i alla ämnen. Målvärdet för andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt
gymnasieprogram 2018 har av Borås Stads kommunfullmäktige satts till 90%. Målvärdet 2025
är satt till 100%.
Borås Stad kommer under 2018 att ha en fortsatt kraftsamling kring tre av våra stadsdelar,
vilka av kommunfullmäktige definierats som särskilt utsatta områden. I denna kraftsamling
samverkar skolan, förskolan, folkhälsa och fritid, arbetslivsförvaltningen, socialtjänsten, ABbostäder, polisen m fl. Barn och unga i riskzonen som målgrupp kommer att vara ett av
fokusområden. Frågeställningarna i denna samverkan: Vad kan alla dessa aktörer och
förvaltningar göra, enskilt och tillsammans, för våra barn och unga? Vilka metoder och
verktyg finns idag, vad behöver förbättras?
Redan i september 2013 beslöt kommunfullmäktige i Borås att införa sociala investeringar och
avsätta 20 miljoner kronor i syfte att motverka långsiktiga ekonomiska och mänskligt negativa
händelseförlopp. Den primära målgruppen har varit barn och unga. Fem projekt kan nämnas i
sammanhanget:
- Modersmålsstöd SFI. De har beviljats 1,3 miljoner. Projektet pågick 21042016. Projektet är implementerat.
- Hela Väster – för minskat normbrytande beteende i skolan åk F-6. De har
beviljats 3, 7 miljoner. Projektet pågick på Särla- (F-9) och Byttorpskolan (F6) 2015-2017.
- Produktionsskolan - Arbetsmarknadsåtgärder i form av
utvecklingsanställning och metodutveckling i arbetet med unga vuxna långt
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från arbetsmarknaden. De har beviljats 4,1 miljoner. Projektet pågick 20152017.
Schysst kompis! De har beviljats 275 000. Projektet pågick 2015-2017.
En kommun fri från våld - De har beviljats 5,7 miljoner. Projektet pågår
2015-2019.

Projekten har varit lyckosamma på många vis, men det har också varit svårigheter och hinder.
Utan att ha resultat från slututvärderingen verkar det som om projekten haft framgång med
avsedda målgrupper (ex barn och unga) men haft svårigheter organisatoriskt.
Det finns cirka 3 miljoner kvar i den sociala investeringspotten, som Borås Stad under 2018
kommer att använda till en kraftsamling för det utsatta området Sjöbo-Erikslund. En av
målgrupperna blir fortsatt barn och unga i riskzon.

b) Finns det inom folkhälsomedlen, eller har kommunen, särskilda satsningar för
fullföljda studier?
Nedan beskrivs kommunens särskilda satsningar. Grundskolenämnden har av
kommunfullmäktige fått i uppdrag att utreda former för närmare samverkan mellan skola och
föreningslivet. Målgruppen är alla barn och unga. Syftet med samverkan är att tillsammans
arbeta för höjd måluppfyllelse samt ökad välmående och trygghet bland våra elever.
Kommunfullmäktige har avsatt särskilda medel för att höja kompetensen bland all
skolpersonal kring elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Grundskolenämnden
ska i enlighet med sin utökade budgetram dessutom införa en försöksverksamhet av särskilda
undervisningsgrupper för elever med kraftigt utåtagerande beteende. Elever med denna typ av
behov finns ofta bland de som inte når gymnasiebehörighet i åk 9 eller som inte avslutar sina
grundskolestudier.
Grundskolenämnden har tillsammans med Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden fått i
uppdrag att under 2018 ta fram ett förebyggande styrdokument mot psykisk ohälsa.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har av Vinnova fått 3 mkr för att genomföra projektet
”Sjöbo 2.0 - Medborgarlab för sociala innovationer”. Projektet ska bl a ha fokus på att lyfta
skolorna och elevernas resultat i Erikslund och Sjöboområdet. Kvarvarande medel från de
sociala investeringsfonderna som nämndes ovan (3 mkr) kommer också att användas för att
finansiera detta projekt.
Erikslundskolan 7-9 har hos VGR ansökt och fått projektmedel inom ramen för Plug Innan.
Projektet ska 2018-2019 hjälpa skolan att utveckla och systematisera sitt arbete med elever
som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. Projektets fokusområden kommer att vara
språkutvecklande undervisning, skolintern samverkan och tillgänglighet och flexibilitet anpassningar i undervisningen.
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c) Hur ser dessa satsningar ut och hur är de organiserade?
Se ovan.

3. Prioriteringar och mål för folkhälsoarbetet
a) Beskriv kortfattat utgångspunkterna för folkhälsoarbetet t.ex. planer, prioriteringar
m.m.
se 1 a
b) Beskriv kortfattat och övergripande de insatser ni gjort under året utifrån
samverkansavtal om lokalt folkhälsoarbete. Kopiera och använd en mall per mål.
Nedan beskrivs kärnan av de verksamheter som bedrivits i Borås Stad under 2017.

Mål:
Säker och trygg kommun
Insatser:
Skadeförebyggande arbete
Vilka är de viktigaste resultaten/lärdomarna av insatserna?
Barnsäkerhet:
Det är framgångsrikt att ha ett strukturerat arbete på förskolorna. Det gör vi genom att vi
certifierar alla kommunala förskolor som säkra och trygga. Förskolorna rapporterar årligen
skador som sker i verksamheten.
Vi erbjuder klasser i årskurs 5 att kostnadsfritt gå utbildning i ”Första hjälpen” och ”Säker
cykling”. I ”säker cykling” har vi även ett material som skickas till föräldrarna. Genom
folkhälsomedel gör vi det möjligt för alla skolor att delta.
Föreningssäkerhet:
Säkra och trygga föreningar certifieras varje år. Arbetet ligger till grund för att få lokalbidrag,
vilket har varit framgångsrikt.
Trafiksäkerhet:
Tekniska förvaltningen arbetar regelbundet med olika typer av åtgärder för att förbättra
trafiksäkerheten och kampanjer. Även detta arbetet har varit långvarigt och strukturerat,
genom att Borås Stad är en Säker och trygg kommun.
Äldresäkerhet:
Information årligen till de som fyller 80 år. Gratis broddar till de som fyller 65 år.
Anledningen till att Borås Stad prioriterar dessa insatser är att vi är certifierade som en Säker
och trygg kommun.

7

I konceptet ingår att arbeta i alla situationer, miljöer, för båda könen och alla åldrar. Det
innebär att man arbetar med insatser utöver det som är lagstadgat vilket har visat sig
framgångsrikt.
Syftar insatsen till att minska skillnaderna i hälsa? Om ja, beskriv på vilket sätt
insatsen kan göra det?
De insatser vi gör riktas till alla för att vi vet att det gynnar även de som behöver det mest. I
de fall där vi ser att det finns större behov riktar vi insatser till utvalda grupper. Ett exempel
på det är att vi särskilt har identifierat skolor med större behov som i första hand erbjuds
utbildningarna i Första hjälpen och Säker cykling. Ett annat exempel är att det delats ut
cykelhjälmar på Hässleholmen i samband med aktivitetsdagar.
Aktörer:
NTF Väst, Svenska livräddningssällskapet, förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen
m fl.

Mål: Säker och trygg kommun
Insatser: Trygghetsskapande arbete
Vilka är de viktigaste resultaten/lärdomarna av insatserna?
Borås Stad har en överenskommelse med Polisen. I den finns prioriteringar som vi arbetar
gemensamt med. Det har visat sig framgångsrikt att kraftsamla i områdena med större
behov (Hässleholmen, Hulta, Sjöbo och Norrby). Under året har det genomförts en
trygghetsmätning på områdena ovan. Utifrån resultaten skrivs den nya överenskommelsen
fram.
I samband med omorganisationen ersattes ett centralt och tre lokala BRÅ med ett BRÅ och
fem samverkansgrupper. Samverkansgrupperna omfattar trygga utemiljöer, lokal samverkan,
arbete och sysselsättning, trygg och säker vård och omsorg samt barn och unga i riskzon.
En övergripande struktur är beslutad i kommunstyrelsen. I den gruppen ingår alla nämnders
presidier, förvaltningschefer, Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Polisen, SÄRF och AB
Bostäder. Här lyfts strategiska frågor.
Borås Stad har tillsammans med AB Bostäder och polisen under året deltagit i ett
metodutvecklingsprojekt mot social oro på utsatta områden, som nationella Brå driver
tillsammans med sex andra kommuner. Projektet har syftat till att hitta systematisk
samverkan och kombinera ett händelsebaserat brottsförebyggande arbete med långsiktiga
trygghetsskapande åtgärder. Projektet har genomförts på Hässleholmen/Hulta, vilket har
resulterat i många fysiska åtgärder och flera sociala insatser på området, i samverkan och för
varje enskild verksamhet.
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Borås rent och snyggt genomförde en skräpmätning i maj, bidrog till kampanjen Vi håller
rent och genomförde uppföljningen till kampanjen genom att bjuda in skolor och förskolor
till djurparksdagen i september. Totalt deltog ca 1100 barn och personal under dagen. En
föreläsning riktad till pedagoger hölls i november, för att uppmärksamma utmärkelsen
”Årets Håll Sverige Rent – kommun”.
Syftar insatsen till att minska skillnaderna i hälsa? Om ja, beskriv på vilket sätt
insatsen kan göra det?
Syftet med hela detta arbete är att minska skillnaderna i hälsa. Det gör vi genom att
identifiera områden och grupper via trygghetsmätning och Välfärdsbokslut.
Aktörer:
Se ovan.

Mål:
Lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser.
Insatser:
Fritids- och folkhälsonämnden fick i samband med omorganisationen samarbetsuppdraget
lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser. Under paraplyet Säker och Trygg
kommun finns en organisation med insatserna: lokala nätverk för barn och unga 10-16 år (9
st), områdesnätverk (7 st) samt ortsråd (4 st). Syftet med detta arbete är att involvera lokala
aktörer på olika geografiska områden i Borås.
Vilka är de viktigaste resultaten/lärdomarna av insatserna?
Eftersom detta är ett arbete under uppbyggnad kan vi inte se några tydliga resultat än. Det
har dock funnits ett stort engagemang och det har möjliggjort att vi kunnat fortsätta arbeta
lokalt trots att stadsdelarna upphört, vilket också var en av anledningarna till det särskilda
samarbetsuppdraget.
Syftar insatsen till att minska skillnaderna i hälsa? Om ja, beskriv på vilket sätt
insatsen kan göra det?
Att öka möjligheterna till inflytande och delaktighet påverkar tilliten och reducerar risken
för utanförskap.
Aktörer:
Lokala aktörer på områdena, vilken innebär att vi har representation från civilsamhället,
företagare, kommunala aktörer och andra.
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Mål:
Drogförebyggande arbete
Insatser:
Insatserna utgår från det drogpolitiska programmet och drogpolitiska planen. För arbetet
finns en drogpolitisk grupp vilken är sammansatt med representation från kommun, region
och Polis.
Föräldramöten enl modellen DAGS (dags att prata sig samman) på högstadieskolor vilka
samlat ca 700 tonårsföräldrar. En film har spelats in för att kunna tillgängliggöra
informationen för fler.
Tobakskampanj – vem röker nu för tiden liksom? Reklamfilm på biograf.
MI- utbildningar för personal som möter unga.
Utbildning till Högskolans faddrar i syfte att minska drickandet hos studenter vid
”nollning”.
Borås gym i samverkan för en dopningsfri miljö.
Gemensamma insatser från kommun och Polis för att motverka att unga dricker vid
högriskdagar.
Insatser för att höja kunskapsnivån när det gäller cannabis hos personal har förberetts för
att kunna genomföras 2018.
Vilka är de viktigaste resultaten/lärdomarna av insatserna?
Att vi har ett drogpolitiskt program och att det finns en drogpolitisk grupp som träffas
regelbundet och gemensamt beslutar vilka insatser som ska göras. Alla insatser sker i bred
samverkan och man kraftsamlar gemensamt.
Syftar insatsen till att minska skillnaderna i hälsa? Om ja, beskriv på vilket sätt
insatsen kan göra det?
Vi riktar oss till alla vilket gynnar de grupper som har det sämst. Genom CAN och
Välfärdsbokslutet har vi stora kunskaper om vilka skolor och geografiska områden som har
de största behoven, därför kan vi rikta insatser dit.
Aktörer:
Både regionala, kommunala, Polis och Civilsamhället.
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Mål:
Föräldraskapsstöd
Insatser:
Program och plan för föräldraskapsstödet finns. En arbetsgrupp för föräldraskapsstöd
träffas regelbundet.
ABC – alla barn i centrum, utbildning av pedagoger och socialrådgivare på alla
familjecentraler.
Fyra COPE-kurser under 2017. Två för föräldrar med barn 3-12 år och två för föräldrar
med tonåringar. Utbildningsinsatser för ledare.
Älskade barn – ett idéburet offentligt partnerskap har arbetats fram med Studiefrämjandet.
SAMS – föräldramötesmaterialet har använts på ett antal skolor.
Utbildning i föräldramötespedagogik i samverkan med Navet, riktat till förskolepedagoger.
Vilka är de viktigaste resultaten/lärdomarna av insatserna?
Det är av strategisk betydelse att ha ett program för föräldraskapsstöd. Insatserna görs i
samverkan med andra vilket gör att de får större genomslagskraft. Att det finns en grupp
från olika organisationer som arbetar fram handlingsplanen är framgångsrikt.
Syftar insatsen till att minska skillnaderna i hälsa? Om ja, beskriv på vilket sätt
insatsen kan göra det?
Familjecentralerna tar ett stort ansvar för att genomföra ABC på de områden där behovet är
störst.
Vi erbjuder COPE med tolk och barnpassning vilket ökar möjligheterna att delta.
Aktörer:
Civilsamhället, kommun och region.

Mål:
Äldres hälsa
Insatser:
Samordnat en idégrupp bestående av tjänstemän med uppdraget att arbeta främjande med
äldres hälsa. Man har tagit fram en vägledande rapport med sex vägledande områden. Ett av
områdena som identifierats är ensamhet. Här arbetar man på mötesplatserna med olika
insatser.
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Broddar har delats ut. Se skadeförebyggande.
Fyra MHFA-utbildningar för personal som arbetar med äldre har genomförts.
Vilka är de viktigaste resultaten/lärdomarna av insatserna?
Det här är ett område under utveckling.
Metoden MHFA har mottagits positivt av de som gått utbildningen.
Syftar insatsen till att minska skillnaderna i hälsa? Om ja, beskriv på vilket sätt
insatsen kan göra det?
Metoden MHFA syftar till att man på ett bättre ska vara rustad för att kunna identifiera
personer som riskerar att hamna i psykisk ohälsa. Genom att alla mötesplatser där man
möter äldre får utbildning, möjliggörs detta.
Aktörer:
Kommunala, regionala aktörer och civilsamhället.

Mål:
Psykisk hälsa unga.
Insatser:
En utvecklingsledare har anställts med huvuduppdrag att påbörja arbetet med främjande
och förebyggande insatser hos barn och unga.
En MHFA-utbildning unga har hållits med personer som arbetar med målgruppen.
Ett nätverk för suicidprevention håller på att formas.
Vilka är de viktigaste resultaten/lärdomarna av insatserna?
Detta är ett nytt område och en plan håller på att arbetas fram.
Syftar insatsen till att minska skillnaderna i hälsa? Om ja, beskriv på vilket sätt
insatsen kan göra det?
Behoven har ökat över tid hos gruppen tonåringar. Vi kan också se att det skiljer sig mellan
geografiska områden och skolor samt har identifierat ett genusperspektiv. Därför kommer
insatser att vara både generella och riktade.
Aktörer:
Ännu så länge mestadels kommunala aktörer. Kontakter har även tagits med regionala
aktörer och civilsamhället.
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Mål:
Välfärdsbokslut
Insatser:
Det har sammanställts ett Välfärdsbokslut (VFB). Rapporten har kommunicerats i olika
sammanhang och ligger till grund för prioriteringar inom alla områden.
Vilka är de viktigaste resultaten/lärdomarna av insatserna?
Att hälsan fortsätter att vara ojämlik i Borås och att vi behöver satsa både generellt och
riktat till olika grupper och geografiska områden.
Att det är bra att jobba strategiskt och uthålligt med ett styr- och uppföljningsinstrument
som ger förutsättningar att identifiera den ojämlika hälsan. Borås Stad har genom resultaten
i VFB kunnat göra prioriteringar att avsätta medel för utvecklingsledare som arbetar med
lokalt uppdrag och göra en Kraftsamling på Sjöbo.
Syftar insatsen till att minska skillnaderna i hälsa? Om ja, beskriv på vilket sätt
insatsen kan göra det?
Se ovan.
Aktörer:
Dokumentet är kommunalt, men det kommuniceras i olika sammanhang med regionala
aktörer och civilsamhället.

Mål:
Lokalt folkhälsoarbete i områdena Hässleholmen, Norrby och Sjöbo.
Insatser:
Hälsoinformation på BREC, Boråsregionens etableringscentrum
Simskola riktad till kvinnor över 16 år som inte kan simma
Ökat valdeltagande inför valet 2018.
Medborgardialoger.
Kvinnokafé på Hässleholmen och Norrby.
Aktivitetsdagar riktat till boende på de olika områdena.
Vilka är de viktigaste resultaten/lärdomarna av insatserna?
Eftersom det finns ett så stort behov av insatser i områdena Hässleholmen, Norrby och
Sjöbo är det värdefullt att ha tjänstepersoner som arbetar med lokalt uppdrag.
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Att rikta simskola till kvinnor som inte kan simma gynnar både dem och deras barn på sikt,
då det ökar möjligheterna för att mammorna att våga vistas vid vatten och ge
förutsättningar för barnen att bli simkunniga. Det har även visat sig att kvinnorna fått nya
kontakter med olika bakgrund från olika områden och de har uttryckt att deras självkänsla
stärkts.
Syftar insatsen till att minska skillnaderna i hälsa? Om ja, beskriv på vilket sätt
insatsen kan göra det?
Hela det här arbetet går ut på att minska hälsoklyftorna.
Genom samverkan med BREC, Boråsregionens etableringscentrum, når vi även de som
precis har fått ett beslut om etablering.
Aktörer:
Arbetet sker i bred samverkan olika aktörer som finns på området.

Mål:
Hälsoveckan
Insatser:
Den 16-22 oktober arrangerades hälsoveckan. Det är en uppmärksamhetsvecka, som
folkhälsoenheten samordnar. Veckan syftar till att uppmärksamma att hälsa består av många
olika delar. Föreningar, Studieförbund, kommunala och regionala verksamheter fyllde
veckan med aktiviteter. Exempel på aktiviteter som erbjöds var modevisning, sagostund,
körsång, stavgång, föreläsningar om barns och ungas hälsa, temaeftermiddag i
trafiksäkerhet, sittgymnastik, dans, bokcirkel och matlagning.
Vilka är de viktigaste resultaten/lärdomarna av insatserna?
Det är bra att verksamheter och idéburen sektor får möjlighet att visa upp och bjuda in till
olika typer av aktiviteter där sätter fokus på olika aspekter av hälsa. Genom att man
samordnar allt under en vecka och har en gemensam marknadsföring blir det enklare att nå
ut till boråsarna.
Syftar insatsen till att minska skillnaderna i hälsa? Om ja, beskriv på vilket sätt
insatsen kan göra det?
Då verksamheterna som erbjuds till stor del är gratis har man stora möjligheter att kunna
delta oavsett ekonomiska möjligheter.
Aktörer:
Kommunala och regionala verksamheter samt civilsamhället.

14

Mål:
Antibiotikaresistens.
Insatser:
Från och med januari till och med mars genomfördes kampanjen ”Löddra mera” med syftet
att sänka sjukfrånvaron och antal uttagna VAB-dagar under februari månad i Borås Stad.
Kampanjen riktade sig till föräldrar, personal och barn på förskola, barn i grundskola (år 16) och till medborgare i Borås Stad. Kampanjen arrangerades av olika verksamheter i
kommunen i samarbete med Västra Götalandsregionen och Navet. Den bestod av webb
med information, länkar och quiz, spridning av klistermärken, bussreklam, affischering,
annonsering, information via sociala medier och föreläsningar.
Vilka är de viktigaste resultaten/lärdomarna av insatserna?
Genom att flera aktörer samverkade var det lättare att nå ut.
Sedan fanns det möjligheter både för vuxna och barn och genomföra en anpassad quiz,
vilken användes av många.
Syftar insatsen till att minska skillnaderna i hälsa? Om ja, beskriv på vilket sätt
insatsen kan göra det?
Syftet med att dela ut klistermärken med information till barn i förskolan var just att nå
även de som i normala fall inte nås av denna typ av information.
Aktörer:
Kommunen, regionen och Navet.

Mål:
Deltagande i nätverk.
Insatser:
Deltagande i de internationella nätverken Healthy cities, ECAD och Safe Communities.
Vilka är de viktigaste resultaten/lärdomarna av insatserna?
Genom att delta i olika internationella nätverk får man möjlighet att ta del av den senaste
forskningen samt höra om andra länders arbete med drogförebyggande, skadeförebyggande
och arbete för att motverka hälsoklyftor. I de nätverk Borås Stad medverkar i är det alltid
politiker med, vilket ökar kunskapsläget hos både politiker och tjänstemän.
Syftar insatsen till att minska skillnaderna i hälsa? Om ja, beskriv på vilket sätt
insatsen kan göra det?
Att delta i nätverken bidrar till en bättre omvärldsbevakning, vilket i sin tur påverkar vilka
insatser som görs för att minska skillnaderna i hälsa.
Aktörer:
Tjänstemän och politiker från Borås Stad.
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4. Ekonomisk redovisning
Denna redovisning avser uppföljning av utfall i förhållande till budgetunderlag
Utfall
Budget
Ingående från
föregående år:

HSN

Kommun

Övrigt

HSN

0

0

0

0

2 569 tkr

Folkhälsosamordnare
- lön (inkl.
lönebikostnader)

Kommun Övrigt

0
2 520 tkr

Lönekostnader och
verksamhetsmedel för
verksamhetschef och tre
utvecklingsledare, som
arbetar strategiskt, vilka
motfinansierar
folkhälsomedlen från Sö
HSN.
Folkhälsomedel
- tre utvecklingsledare
med lokalt uppdrag
Folkhälsoinsatser enligt
plan för folkhälsoarbete:

1 518,8 tkr
1 080 tkr

1 521,3 tkr
750 tkr

1080 tkr

118,8 tkr

146,7 tkr

Föräldraskapsstöd

160 tkr

198,9 tkr

Trygghetsskapande och
brottsförebyggande

185 tkr

220, 8 tkr

Skadeförebyggande

150 tkr

145 tkr

Drogförebyggande

220 tkr

215,7 tkr

85 tkr

60,6 tkr

200 tkr

194,9 tkr

Kommunövergripande
utbildningsinsatser,
konferenser, nätverk och
metodutveckling.

Uppföljning genom
bland annat
välfärdsbokslut, CAN,
Hälsa på lika villkor m m
Psykisk hälsa

750 tkr

0
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Äldres hälsa

100 tkr

83,1 tkr

Lokalt arbete

300 tkr

255,3 tkr

1 518,8 tkr

3 319 tkr

1 521,3 tkr

0

+ 2,5 tkr

Summa
Kvarvarande medel:

0

0

Detaljerad uppföljning i bilaga 2.

Kommentarer kring den ekonomiska redovisningen:
När det preliminära bokslutet var klart visade resultatet plus 2 500 kronor beträffande
folkhälsomedel.
Förklaringar till differenser i detaljbudget och utfall:
Inom föräldraskapsstödet gjordes en större satsning på utbildning i metoden ABC, vilket
gjorde att man behövde justera upp den budgeten under året. Omprioriteringen innebär att
det nu är möjligt att erbjuda ABC på alla familjecentraler och mötesplats Kristineberg.
Inom området Trygghetsskapande och brottsförebyggande genomfördes en trygghetsmätning
bland invånarna i områdena Sjöbo, Norrby, Hässleholmen och Hulta. Den tillkom under året
och även där fick budgeten anpassas för att möjliggöra enkäten. Genom denna prioritering har
man fått ett bra underlag för vidare prioriteringar på trygghetsfrågor i våra prioriterade
områden.
Slutligen gjordes en satsning på Säker och trygg kommun under året. Ytterligare medel
behövde då tillföras posten Kommunövergripande nätverk och metodutveckling.

5. Övrigt
Kraftsamling Sjöbo
Kommunchefen, samordningsgruppen och förvaltningschefer har under våren fört en
dialog kring vad man ska investera resterande sociala investeringsmedel i (3 000 tkr). Man
enades om att ta sig an ett helt område vilket resulterade i ett beslut på ett större möte med
representanter från åtta nämnder. Beslutet blev att kraftsamla kring Sjöbo för att få till en
hållbar stadsdel och det samordnande ansvaret hamnade på Fritids- och
folkhälsoförvaltningen. Tanken är att arbetet som kommer att göras på Sjöbo ska kunna
appliceras på andra områden i Borås Stad. Satsningen ska pågå från 2017-2020. En
kartläggning har påbörjats bland annat genom medborgardialoger, dialog med olika lokala
aktörer samt dialog med områdesnätverket. Det har även gjorts en ansökan till Vinnova i
syfte att få ytterligare medel för att kraftsamla kring Sjöbo. I ansökan ingår sex parter; Borås
Stad, Borås högskola, Science Park, Rise, Hemgården och Drivhuset där kommunen är den
koordinerande parten. I november fick kommunen besked om att Vinnova bistår med
3 030 tkr med målet att etablera ett innovationslabb, en fysisk innovativ mötesplats. En
projektledare anställdes i december. Projektledaren har fortsatt kartläggningen på Sjöbo och
påbörjat projektplan, tids- och aktivitetsplan samt formerat en projektorganisation. En
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startrapport skickades in i december och en första utbetalning av Vinnova har inkommit.
Uppstartsmöte med samtliga partners är inplanerade i början av 2018 samt en
startkonferens med Vinnova då alla tio deltagande Vinnovaprojekt ska presenteras.

Bilagor:
1. Organisationsskiss Säker och Trygg kommun
2. Budgetutfall 2017
3. Verksamhetsberättelse, utdrag ur preliminär text Fritids- och
folkhälsonämndens årsredovisning 2017.

Folkhälsoenheten 2017
Analys av verksamheten
Folkhälsoarbete är ett brett fält - från ekonomisk politik och lagstiftning till hälsoupplysning.
Riksdagen har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken ”att skapa samhälleliga förutsättningar
för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” med tillhörande elva målområden. I Borås
Stad är det Fritids- och folkhälsonämnden som är ansvarig för samordningen av
folkhälsofrågorna.
För det gemensamma folkhälsoarbetet tecknades nya avtal med Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden i slutet av 2016. Det är ett tillsvidareavtal gällande tre tjänster och ett
tidsbestämt avtal gällande folkhälsoinsatser. Under året hölls två dialogmöten där man lyfte
gemensamma frågor.
Under 2016 fick Stadskansliet i samverkan med folkhälsoenheten i uppdrag, att säkerställa det
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetets struktur, i den nya
förvaltningsorganisationen. Utifrån en kartläggning av det lokala arbetet skapades en ny struktur
för arbetet under paraplyet en Säker och Trygg kommun, vilken beslutades av Kommunstyrelsen.
Förvaltningarnas presidier, förvaltningschefer, AB Bostäder, polisen, Södra Älvsborgs
räddningstjänstförbund och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, samlades vid två heldagar runt
hur vi tillsammans kan arbeta tillsammans kan kraftsamla för att främja tillit och trygghet i Borås.
Borås Stad deltar i SKL-nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i kommunerna.
Verksamhetschefen deltog vid två sammankomster under året. I nätverket deltar ca 25
kommuner från hela landet.
Svenska Healthy Cities-nätverket, som är kopplat till det internationella WHO-baserade Healthy
Cities har haft tre möten för sina medlemmar under året. Borås Stad har haft representation vid
årsmötet, vårmötet och höstmötet.
Borås Stad har genom medlemskapet i ECAD (European Cities Against Drugs) tagit ställning
mot legalisering av narkotika och arbetar för en restriktiv narkotikapolitik. Den 12-13 juni
representerade två politiker från Fritids- och folkhälsonämnden och verksamhetschefen Borås
Stad på Mayor´s Conference i Kaunas, Litauen. Vid konferensen deltog nätverkets medlemmar
från länder i hela Europa.
Den 9-12 oktober deltog två politiker från Fritids- och folkhälsonämnden och två tjänstemän
från förvaltningen i den internationella Safe Communtities-konferensen i Novi Sad, Serbien.
Konferensens tema omfattade både skadeförebyggande och trygghetsskapande frågor och såväl
deltagare som föreläsare representerade hela världen.
Inom ramen för feriearbete till unga i gymnasieålder anställde Borås Stad under sommaren unga
kommunutvecklare för att förbättra kommunen. Unga kommunutvecklare är både ett feriearbete
och en möjlighet till inflytande. På folkhälsoenheten togs 15 unga emot, vilka ansvarade för sex
uppdrag. Varje uppdrag mynnade ut i en rapport som presenterades både som en tryckt produkt
men även muntligt för tjänstemän, politiker och den allmänt intresserade.
Nedan beskrivs kärnan av de verksamheter som bedrivits under 2017

Antibiotikaresistens
Från och med januari till och med mars genomfördes en kampanj ”Löddra mera” med syftet att
sänka sjukfrånvaron och antal uttagna VAB-dagar under februari månad i Borås Stad. Kampanjen
riktade sig till föräldrar, personal och barn på förskola, barn i grundskola (år 1-6) och till
medborgare i Borås Stad. Kampanjen arrangerades av olika verksamheter i kommunen i
samarbete med Västra Götalandsregionen och Navet.

Brottsförebyggande arbete
I samband med omorganisationen ersattes ett centralt och tre lokala Brottsförebyggande råd (Brå)
med ett Brå och fem olika samverkansgrupper, vilka verkställer konkreta brottsförebyggande och
trygghetsskapande insatser. Samverkansgrupperna omfattar trygga utemiljöer, lokal samverkan,
arbete och sysselsättning, trygg säker vård och omsorg samt barn och unga i riskzonen. Brå har
sammanträtt fyra gånger under året. Samverkansöverenskommelsen med polisen ska revideras
och under året har ett nytt förslag arbetats fram, vilket ska undertecknas i början av 2018.
Under 2017 har två utbildningar i Grannsamverkan genomförts i samarbete med polisen. Tre
trygghetsvandringar med boende har genomförts, på Hulta, Norrby och Göta. Dessa har
utvecklats och rapporteras numera digitalt genom Infra Control.
Borås Stad har tillsammans med AB Bostäder och polisen under året deltagit i ett
metodutvecklingsprojekt mot social oro på utsatta områden, som nationella Brå driver
tillsammans med sex andra kommuner. Projektet har syftat till att hitta systematisk samverkan
och kombinera ett händelsebaserat brottsförebyggande arbete med långsiktiga trygghetsskapande
åtgärder. Projektet har genomförts på Hässleholmen/Hulta, vilket har resulterat i många fysiska
åtgärder och flera sociala insatser på området, i samverkan och för varje enskild verksamhet.
Under våren/försommaren genomfördes en trygghetsmätning på Norrby, Hässleholmen/Hulta
och Sjöbo. Resultatet har delgetts områdesnätverken samt politiker och andra samverkansparter.
Tillsammans med polisen och AB Bostäder undertecknades polisens medborgarlöfte för 2017.
Inom ramen för arbetet med medborgarlöftet har grannsamverkan i flerfamiljshus startat upp på
Hässleholmen, två medborgardialoger har genomförts samt informationsträffar för föräldrar.
Borås rent och snyggt genomförde en skräpmätning i maj, bidrog till kampanjen Vi håller rent
och genomförde uppföljningen till kampanjen genom att bjuda in skolor och förskolor till
djurparksdagen i september. Totalt deltog ca 1100 barn och personal under dagen. En föreläsning
riktad till pedagoger hölls i november, för att uppmärksamma utmärkelsen ”Årets Håll Sverige
Rent – kommun”.

Drogförebyggande arbete
Under året har arbetet fortskridit i enlighet med den nya drogpolitiska planen. Den drogpolitiska
ledningsgruppen med representation från både kommun, region och polis har haft fyra möten
och samverkan fungerar mycket bra.
Folkhälsoenheten har under hösten genomfört en förstudie angående ANDT-undervisningen i
våra högstadier och gymnasier.

Föräldramöten enligt modellen ”Dags att prata oss samman” har genomförts på fyra
högstadieskolor vid sju tillfällen och samlade ca 700 tonårsföräldrar. Utvärdering visade att
föräldrarna är mycket nöjda. En kort film, nio minuter, med tobaksdelen av Dags har spelats in
och finns nu allmänt tillgänglig på Youtube. Föräldrabrev till föräldrar åk 9 och föräldrar
gymnasiet åk 1 har spridits
En reklamfilm ”Vem röker nu för tiden, liksom” har visats på stadens lokala bio vid samtliga
föreställningar under en månad.
Arbetet för att förbereda etableringen av ett Mini-Maria i Borås med omnejd fortskrider.
Insatser för att höja kunskapsnivån när det gäller cannabis hos personal har förberetts för att
kunna genomföras 2018. Här ingår bland annat en webutbildning och föreläsningar.
En MI utbildning med uppföljning för personal har genomförts med ett trettiotal deltagare.
Även i år har vi inbjudits till högskolans fadderutbildning med alkoholpreventivt inslag. Ett
hundratal studenter medverkade i denna utbildning.
Samverkansgruppen Borås gym i samverkan för en dopningsfri miljö har träffats vid fem tillfällen
under året. Två nya gym har anslutit sig till gruppen under 2017. Ett webb-baserat verktyg har
tagits fram och implementerats bland gymmen. Under hösten genomfördes en föreläsning med
rubriken Är det fusk även om man inte åker dit?. Föreläsningen hölls vid två tillfällen och nådde
ungefär 130 personer från gymmen, föreningslivet, socialtjänst, fritid, polisen och skolor.

Föräldraskapsstöd
Arbetsgruppen för föräldraskapsstöd har träffats fyra gånger under året. Gruppen har beslutat att
utbilda pedagoger och socialrådgivare på stadens tre familjecentraler plus öppna förskolan på
Kristineberg till ledare för föräldrautbildningen ABC – Alla barn i centrum under hösten. ABC
kommer nu att erbjudas inom dessa verksamheter.
Under året har tre föreläsningar genomförts. Kajsa Tengblad ”Tillsammans är det nya själv” som
handlade om hur föräldrar kan stärka barns självkänsla och självförtroende. Mia Börjesson
föreläste om Tweenies och övergångar. Årets sista föreläsning genomfördes i samverkan med
Navet där Jonas Svensson föreläste ”Om närvaro i digital värld”. På samtliga föreläsningar var
gensvaret bra med 70-100 åhörare per föreläsning. Utvärderingar visar också att de som kommit
på föreläsningarna är nöjda.
50 förskolepedagoger har utbildats i föräldramötesmetodik i samverkan med Navet.
Fyra COPE-kurser har genomförts. Två för föräldrar till barn 3-12 år och två för tonårsföräldrar.
En ny ledare i COPE har utbildats. Sex COPE-ledare har gått en steg 3-utbildning.
Ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Studiefrämjandet och deras material Älskade Barn
har arbetats fram. Om samarbetet går i lås kommer Älskade barn att erbjudas på stadens
Mötesplatser under kommande år.

Utvecklingsledaren har varit en del i projektet En kommun fri från våld i syfte att väva ihop
föräldraskapsstöd och våldsprevention och arbeta genusförändrande. Nätverksgruppen för
sjuhäradskommuner har träffats två gånger och inom ramen för jämlik hälsa fått tagit del av
regionens arbete med En förälder blir till.
Föräldramötesmaterialet SAMS har överlämnats till Grundskoleförvaltningen. Under året har det
används på ett antal skolor. De skolor som valt att arbeta med det upplever att det fungerar väl
och mottags väl från föräldrarna.

Hälsoveckan
Den 16-22 oktober arrangerades hälsoveckan. Det är en uppmärksamhetsvecka, som
folkhälsoenheten samordnar. Veckan syftar till att uppmärksamma att hälsa består av många olika
delar. l år omarbetades Föreningar, Studieförbund, kommunala och regionala verksamheter fyllde
veckan med aktiviteter.

Lokalt arbete
Under 2018 har tre utvecklingsledare med lokalt uppdrag mot områdena Hässleholmen/Hulta,
Sjöbo och Norrby arbetat med att hitta gemensamma och nya former för arbetet. Tillsammans
har de samordnat riktad simskola, tagit fram ett underlag till utveckling av mötesplatser och
påbörjat ett arbete om ökat valdeltagande 2018.
Valdeltagande
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att jobba med att öka
valdeltagandet i Borås inför valet 2018. Arbetet har påbörjats och kommer att bedrivas
tillsammans med valmyndigheten och andra förvaltningar. Fokus kommer att vara på
förstagångsväljare i områden där valdeltagandet varit lägst.
Riktad simskola för kvinnor
Cirka 70 kvinnor har fått vattenvana samt information om livräddning och kvinnohälsa vid två
kurser riktade till kvinnor över 16 år, som inte kan simma. En reklamfilm har tagits fram, ”Hela
Borås Simmar”. En presentation av simskolan med utgångspunkt från filmen gjordes på AB
Bostäders och SABO:s bosociala konferens.
Kulturkompetens
Två föreläsningar med Per Brinkemo har genomförts. I samband med föreläsningarna fick alla
åhörare boken som föreläsningen baserar sig på, ”Mellan klan och stat”. Föreläsningen vände sig
framför allt till personal inom verksamheter på Hässleholmen, Hulta och Norrby men även polis,
AB Bostäder, tjänstepersoner från andra förvaltningar bjöds in. Ca 175 personer deltog och
responsen var mycket positiv.
Hässleholmen/Hulta
Det har köpts in tandhälsomaterial för sex förskolor på Hässleholmen som borstar tänderna
dagligen. Utifrån önskemål togs råd om tandborstning på förskolan fram tillsammans med
tandhygienist och hygiensköterska som spreds till förskolorna på Hässleholmen. Projektet har
utvärderats, en rapport har skrivits och verksamheten har permanentats.

En trafiksäkerhetsinsats hölls under Hälsoveckan på Hässle torg i samarbete med Polis,
Räddningstjänst, NTF, Sports for you och AB Bostäder. Barn som testade en cykelbana fick med
sig en hjälm hem och de 100 hjälmarna tog slut.
Kvinnocaféet på Hässleholmen har varit välbesökt och är en bra arena med fokus på hälsa och
utveckling, i delaktighet med boende på området. Caféet är öppet en gång i veckan och haft
besök av olika samhällsaktörer samt arrangerat aktiviteter med främjande fokus och en förening
för kvinnor har bildats.
Det har varit en omröstning kring Bodavallen om vad den nya (is)ytan ska användas till när den
inte är spolad. På aktivitetsdagarna Hej Hulta! och Hässlefesten samt på skolorna i området har
omröstningar genomförts. Resultatet är en viktig del i beslutsunderlaget för vad som ska byggas
på det nya aktivitetsområdet på Bodavallen.
En medborgardialog genomfördes på Hässle torg den 9 december i samband med marknad och
Luciafirande. Tio politiker deltog och pratade med boende om hur de vill utforma den nya
Mötesplatsen på Hässleholmen. Cirka 60 personer tog chansen att prata med politikerna och
framföra sin åsikt. Resultatet har sammanställts och ska presenteras.
Ett arbete har påbörjats där Borås Rent och snyggt kommer att fokusera på Hässleholmen,
eftersom det finns en utbredd skräpproblematik på området. Tanken är att Hässleholmen ska bli
Borås renaste stadsdel år 2020.
Under året har det även varit regelbundna möten i både områdesnätverket och nätverket för barn
och unga.
Norrby
Tillsammans med enhetschefen på Norrbyhuset har utvecklingsledare startat upp Nätverk Barn
och unga samt Områdesnätverket, inom ramen för Lokalt inflytande. Under året har det varit 7
möten i Nätverk för barn och unga samt 4 möten i Områdesnätverket. Tre trygghetsvandringar
har genomförts och ett fokusområde under nästa år kommer att vara trygghet runt fotbollsplanen
på Norrby.
Utvecklingsledaren har varit en del av arrangemangen Kvinnofesten , Norrbydagen och Norrbys
nobelfest. Har även initierat arbetet med att stärka kvinnors hälsa och kvinnokaféet på
Norrbyhuset är en del i detta.
Dessutom har det hållits en utbildning i konventionen för barnets rättigheter och
utvecklingsledaren har varit en del av stadens ungdomsledarutbildning.
Sjöbo
Områdesnätverket har träffats fem gånger och har kommit en bra bit på väg med att bilda sig en
gemensam problembild. Vidare har nätverkets initiativ kring att rusta upp biografen tagits vidare
och en arbetsgrupp har bildats. Hemgården är en part i arbetsgruppen och har erbjudit sig att
utveckla arbetet vidare. Alla är eniga om att biografen skulle kunna få många olika
användningsområden, långt vidare än att visa film. Hemgården har blivit en av parterna i

Vinnovas projekt Sjöbo 2.0 – Medborgarlab för sociala innovationer, där de ska se på
möjligheterna att utveckla biografen till en aktiv mötesplats.
Från september erbjöds föräldraskapsstödskursen ”Älskade barn” på Framtid Sjöbo. Lokalen
intill hyrdes under nio veckor för att möjliggöra rum för barnverksamhet för de föräldrar som var
i behov av detta.

Kraftsamling Sjöbo
Kommunchefen, samordningsgruppen och förvaltningschefer har under våren fört en dialog
kring vad resterande sociala investeringsmedel (3 000 tkr) ska användas till.. Man enades om att ta
sig an ett helt område vilket resulterade i ett beslut på ett större möte med representanter från åtta
nämnder. Beslutet blev att kraftsamla kring Sjöbo för att få till en hållbar stadsdel och det
samordnande ansvaret hamnade på Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Tanken är att arbetet som
kommer att göras på Sjöbo ska kunna appliceras på andra områden i Borås Stad. Satsningen ska
pågå från 2017-2020. En kartläggning har påbörjats bland annat genom medborgardialoger,
dialog med olika lokala aktörer samt dialog med områdesnätverket. Det har även gjorts en
ansökan till Vinnova i syfte att få ytterligare medel för att kraftsamla kring Sjöbo. I ansökan ingår
sex parter; Borås Stad, Borås högskola, Science Park, Rise, Hemgården och Drivhuset där
kommunen är den koordinerande parten. I november fick kommunen besked om att Vinnova
bistår med 3 030 tkr med målet att etablera ett innovationslabb, en fysisk innovativ mötesplats.
En projektledare anställdes i december. Projektledaren har fortsatt kartläggningen på Sjöbo och
påbörjat projektplan, tids- och aktivitetsplan samt formerat en projektorganisation. En
startrapport skickades in i december och en första utbetalning av Vinnova har inkommit.

Psykisk hälsa
I slutet av augusti anställdes en utvecklingsledare med området barns och ungas psykiska hälsa.
Huvuduppdraget har varit att påbörja ett arbete runt främjande och förebyggande insatser för
psykisk hälsa bland unga. Detta har skett genom att utvecklingsledaren har satt sig in i aktuell
forskning och undersökningar inom området, internationellt, nationellt, regionalt och lokalt.
För att ytterligare få kunskaper om läget i verksamheterna när det gäller hur man relaterar till
psykisk hälsa har utvecklingsledaren haft många möten med verksamhetsansvariga och andra
nyckelpersoner inom bland andra områdena individ- och familjeomsorg, barnhälsovård, diakoni,
arbetsliv, elevhälsa och ungdomsinflytande. Dessutom har utvecklingsledaren besökt och
intervjuat skolledning, elevhälsa, pedagoger och grupper av elever på ett antal gymnasier och
grundskolor.
Fem MHFA (Mental health first aid)- kurser har genomförts under året för målgrupperna äldre
och tonår och ca 65 personer är nu diplomerade första hjälpare. Utvärderingarna visar att
kurserna varit mycket uppskattade.

Skadeförebyggande
Borås Stad är certifierad av WHO som en Säker och trygg kommun. Det innebär att man har ett
åtagande att arbeta skadeförebyggande i alla åldrar, för båda könen, i alla situationer och miljöer.

I Borås Stad har man valt att fokusera på områdena äldresäkerhet, barnsäkerhet, trafiksäkerhet
och föreningssäkerhet.
Under 2017 har åtta stycken förskolor återcertifierats som Säkra och Trygga. Några nya förskolor
har startat sitt arbete med att certifieras för första gången. En revidering av certifieringsmaterialet
har påbörjats och en ny barnsäkerhetsgrupp har startats upp.
Under våren genomfördes trafiksäkerhetsutbildningen "Säker cykling" för årskurs 5 i Borås Stad.
NTF Väst håller i utbildningen som finansieras av folkhälsomedel. 15 klasser fördelat på nio
skolor deltog i utbildningen.
Under hösten har Första hjälpen-utbildning har erbjudits till femteklassare på skolor i Borås.
Utbildningen genomförs med hjälp av Svenska Livräddningssällskapet och under 2017 var det 10
skolor och 17 klasser som tog del av utbildningen.
Broschyren Trygghet och säkerhet för alla barn har skickats ut till barnavårdscentralerna. Där
delas de ut till föräldrar vid deras första besök på BVC.

Välfärdsbokslut/åtgärdsplan
Arbetet med att ta fram rapporten Välfärdsbokslut 2016 pågick under perioden januari-maj.
Statistiken har sammanställts i tabeller och diagram och en analys av trender har gjorts. Samtliga
11 målområden för folkhälsoarbetet finns med i bokslutet. Nytt är att ett speciellt stycke gällande
äldres hälsa finns med.
Hälsan i befolkningen utvecklas positivt men skillnaderna mellan olika grupper ökar. Det finns
skillnader mellan geografiska områden, mellan åldersgrupper och mellan könen. De grupper som
har en lägre utbildningsnivå har i de allra flesta fall en sämre hälsa. Under maj presenterades
Välfärdsbokslutet 2016 för Fritids- och folkhälsonämnden. Därefter har rapporten spridits brett i
kommunen och regionen.
Under augusti månad startade insamlandet av den nya statistiken för 2017 och hälsoenkäten har
genomförts bland samtliga elever i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet.
Arbetet med att revidera åtgärdsplanen, som bygger på resultatet i Välfärdsbokslutet, har pågått
under hela året. En ny arbetsgrupp har formerats utifrån Borås Stads nya organisation. Gruppen
har träffats vid fem tillfällen under perioden. De åtgärder som fastställdes 2014 har utvärderats
och gruppen har påbörjat arbetet med att ta fram nya åtgärder. Arbetet med åtgärdsplanen
fortsätter under första delen av 2018.

Äldres hälsa
Under året har Folkhälsoenheten samordnat en idégrupp bestående av tjänstemän på olika
förvaltningar som har ett uppdrag att jobba främjande med äldres hälsa. Det har identifierats sex
områden som är viktiga för Hälsosamt åldrande. En rapport har tagits fram som ett resultat av
vårt arbete med avsikt att fungera som vägledning för hur vi kan arbeta framöver. Rapporten
innehåller kunskapssammanställning, kartläggning av vad som görs i Borås samt idéer för
utveckling. Därmed har vi skapat ett gemensamt synsätt och en stadsövergripande plattform att

utgå ifrån vad gäller främjande arbete för ett hälsosamt åldrande. Flera av initiativen har påbörjats
och realiserats. 590 st broddar har delats ut till boråsare som fyllde 65 år under 2017.
Folkhälsoenheten höll en föreläsning på 80-års träffarna, där sammanlagt 350 st 80-åringar deltog
(34 % av samtliga i åldersgruppen).

Övrigt
Folkhälsoenheten har varit en del av BREC (Boråsregionens etableringscenter) utökade
hälsoblock inom samhällsorienteringen. Folkhälsoenheten har utvecklat ett presentationsmaterial
som handlar om hälsa och folkhälsa i stort samt vad vi jobbar med inom folkhälsoområdet i
staden.
Fritids- och folkhälsonämnden har under året haft tre möten i det lokala pensionärs- och
funktionshinderråd. Rådet har fyra representanter från pensionärsorganisationerna, fyra
representanter från funktionshinderorganisationerna och tre ledamöter från Fritids- och
folkhälsonämnden.

Metodutveckling nätverk m m
Säker och trygg kommun övergripande
Safe Communities
Föreläsningar
Healthy Cities
Övrigt

Trygghetsskapande och brottsförebyggande
Utbildning
Brottsofferdagar
Borås rent och snyggt
Trygghetsmätning
MBU-utbildningar
BRÅ-projekt Hässleholmen-Hulta
Övrigt

Skadeförebyggande
Trycksaker barnsäkerhet
Trafiksäkerhetsutbildning
Första hjälpen-utb
Övrigt

31 300
26 300
40 000
48 600
500
146 700

146 700

9 900
10 000
60 000
112 000
10 000
12 700
6 200
220 800

220 800

59 300
40 000
45 000
1 000
145 300
145 300

Föräldraskapsstöd
Föreläsningar
ABC föräldraskapsstöd utb
Div nätverk och samverkan
Utb föräldramötespedagogik
Cope

Drogförebyggande
Ansvarsfull alkoholservering
Motiverande samtal utb
Tobakskampanj
Borås Gym i samverkan och föreläsning
Utbildningsmaterial bibliotek
Deltagande i nätverk och konf
Övrigt

Lokalt arbete
Valdeltagande
Föreläsningar kvinnors hälsa, klan och stat
Simskola för kvinnor
Aktivitetsdagar
Tandhälsa
Trafiksäkerhet
Löddra mera kampanj
Hälsoveckan

Äldres hälsa
MHFA-kurser
Övrigt

Psykisk hälsa
VFB m m

Totalt utfall
Budget 2017
Överskott

54 000
103 400
11 200
22 400
7 900
198 900

198 900

58 800
24 200
55 000
34 900
25 000
8 000
9 800
215 700

215 700

9 000
50 500
81 900
15 200
7 300
20 800
43 900
26 700
255 300

255 300

80 900
2 200
83 100

83 100

194 900

194 900

60 600

60 600

1 521 300
1 518 800
-2 500

Datum

2018-02-02

Rekryteringar och personalstatistik hösten 2017
Rekryteringar:
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tillsatt följande tjänster under hösten
2017.
Tillsvidare anställning
21:2017:12 Verksamhetsutvecklare till Brygghuset
21:2017:13 Verksamhetsutvecklare till Process- och utvecklingsenheten
21:2017:14 Ekonomiadministratör (rekrytering pågår)
Vikariats anställning
21:2017:11 Fritidsledare till Öppen ungdomsverksamhet (flera tjänster)
Allmän visstidsanställning
21:2017:10 Projektledare

Personalstatistik:
Varje månad följer vi upp verksamhetsmått på nämndnivå. Statistiken nedan
gäller för januari – december 2017.
Andel sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid: 6,8%
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten: 15,9 åa
Hälsa – 1 år utan sjukfrånvaro i procent av andel anställda: 35,7%

FRITIDS- OCH FOLKHÄLSOFÖRVALTNINGEN
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidofolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vx

Redovisning brukarenkät 2017 Fritidsgårdar/Öppen ungdomsverksamhet

Under veckorna 41‐43 2017 genomfördes den årliga brukarenkäten, Mötesplatsenkäten, för
besökare på fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet. Målgruppen för Mötesplatsenkäten
är 13‐25 år och 13 kommunala fritidsgårdar i Borås Stad medverkade. Enkäten är relativt
omfattande med ett 30‐tal frågor inom områden som delaktighet, tillgänglighet och
trygghet. Mötesplatsenkäten genomförs på alla fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet i
Sverige som är anslutna till nätverket KEKS (Kvalitet och kompetens i samverkan), i
dagsläget är ca 45 förvaltningar i Sverige medlemmar och flera länder i Europa .
Antalet besökare som deltog i Borås Stad 2017 var 664 stycken, en ökning från 2016 med
133 individer. Enkäten kan besvaras både på direkt på webben och i pappersform.

Svarsstatistik från enkäten:
Antal enkätsvar
…varav angett kön
…varav tjejer
…varav annan etnisk bakgrund
…varav icke föreningsaktiva
"Myndighetskontakt"
…varav ej godkänt i kärnämnena

664
641
295
430
297
83
62

97%
46%
65%
45%
13%
9%

…varav skolår 6
…varav skolår 7
…varav skolår 8
…varav skolår 9
…varav slutat 9:an, ej i gymnasiet
…varav åk 1 gymnasiet
…varav åk 2 gymnasiet
…varav åk 3 gymnasiet
…varav äldre, över gymnasieålder

88
104
138
122
5
95
52
23
0

13%
16%
21%
18%
1%
14%
8%
3%
0%

Genomsnitt gårdsbesök per besökare / vecka
…varav funktionshinder

3,3
119

Redovisning av resultatet till nämnden sker inom tre sammanfattade områden:
könsfördelning avseende svaren, upplevd trygghet och upplevd delaktighet.

18%

Jämn könsfördelning:
Avseende resultatet gällande jämn könsfördelning visar Borås Stads siffror att 46% av de
som svarat är tjejer. Detta ligger inom ramen för jämn könsfördelning 40 %‐60 % men följer
inte den vanliga besöksstatistiken som visar ett snitt för Borås Stads verksamheter 2017 på
ca 30 % tjejer som besökare.
Verksamheterna har medvetet försökt få många tjejer att svara på enkäten för att få en bild
av deras upplevelser. Detta som ett led i arbetet med att öka andelen tjejer i verksamheten.
Att det är lättare att få tjejer att svara på enkäten är en viktig erfarenhet och lärdom i
verksamhetens utvecklingsarbete när det gäller såväl tjejers som killars delaktighet.
Snitt bland KEKS‐medlemmar är 41 %.
Trygghet:
Resultatet visar att 92 % av besökarna upplever fritidsgården som en trygg plats med bra
bemötande. Ingen större skillnad mellan könen, tjejer 93% och killar 91%. Trygghetsarbetet
är fortsatt prioriterat då det är viktigt att även ungdomar som i dag inte besöker våra gårdar
upplever fritidsgården som trygg.
Snitt bland KEKS‐medlemmar är 91%.
Delaktighet:
Resultatet visar att 59% känner sig delaktiga gällande om en varit med och planerat,
genomfört och beslutat om verksamhet. Uppdelat på kön känner sig tjejerna mer delaktiga,
63% ,än killarna, 56%. Svaren utgår från upplevd känsla av delaktighet vilket kan skilja sig
från individ till individ och mellan hur personal och besökare upplever det. Även denna
aspekt är viktig att beakta i det fortsatta arbetet.
Snitt bland KEKS‐medlemmar 56%.

Sammanfattning:
Resultatet av 2017‐års Mötesplatsenkät är en viktig utgångspunkt för Borås Stads fortsatta
arbete med en gemensam utveckling av fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet. Analys av
resultaten kommer att fortsätta på varje enhet och på en övergripande nivå. Det är
glädjande att svarsfrekvensen ökat och ambitionen är att den utvecklingen ska fortsätta för
att få ett så brett underlag som möjligt till verksamhetens utvecklingsarbete. De olika
områdena jämn könsfördelning avseende besök, delaktighet och trygghet är relevanta
indikatorer i detta arbete. Det pågår ett arbete inom verksamheten med att ta fram frågor
inom dessa områden till en bredare målgrupp än de som besöker fritidsgårdarna.

Alla enheter har eller kommer innan vecka 8 att ha redovisat resultatet till besökarna.

