
Bilaga till § 276 Budget 2021:1, Kommunfullmäktige

Till Kommunstyrelsens möte 2020-08-24: 

KC2: Budget för Kommunfullmäktige 2021 

Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet, med hänvisning till att vi kommer presentera ett 
eget budgetförslag till Kommunfullmäktige i november. 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 



Protokollsanteckning Kommunstyrelsen 
2020-08-24 

Protokollsanteckning: Budget:1 

Beslutet om budget:1 bygger på ramar som endast de styrande, Mitt-S-partierna, diskuterat. 
Då förslaget lagts fram utan en bred politisk enighet väljer Moderaterna och 
Kristdemokraterna att inte delta i beslutet. I stället avser vi återkomma i ett alternativt 
budgetförslag i Kommunfullmäktige med våra politiska prioriteringar för 2021. 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

Annette Carlson Niklas Arvidsson 

Bilaga till § 276 Budget 2021:1, Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen 
2020-08-24 

Protokollsanteckning: Budget:1 

Beslutet om budget:1 bygger på ramar som endast de styrande, Mitt-S-partierna, diskuterat. 
Då förslaget lagts fram utan en bred politisk enighet väljer Moderaterna och 
Kristdemokraterna att inte delta därför i beslutet. I stället avser vi återkomma i ett 
alternativt budgetförslag i Kommunfullmäktige med våra politiska prioriteringar för 2021 och 
därefter med eventuella tilläggs- eller ändringsförslag vid behandling av nämndens budget:2. 

Redan nu vill vi dock passa på att föra fram en av våra mer centrala, övergripande 
synpunkter, som vi hoppas tas om hand: 

- Moderaterna och Kristdemokraterna anser att den politiska styrningen av
Stadsledningskansliet behöver bli mer målorienterad.
För flera av förvaltningens avdelningar går det inte av budgeten utläsa vad som
konkret önskas uppnå under 2021 med hjälp av de resurser som ställs till förfogande.
Huruvida verksamheten varit ändamålsenlig utifrån fattat budgetbeslut blir därmed
mycket svårbedömt. Det ger undermåliga förutsättningar för granskning och
ansvarsutkrävande, både i relationen mellan förvaltning och politiker och i
förlängningen mellan politiker och väljare.

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

Annette Carlson Niklas Arvidsson 

Bilaga till § 277 Budget 2021:1, Kommunstyrelsen 

Protokollsanteckning 



Bilaga till § 277 Budget 2021:1 Kommunstyrelsen

Till Kommunstyrelsens möte 2020-08-24: 

KC3: Budget för Kommunstyrelsen 2021 

Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet, med hänvisning till att vi kommer presentera ett 
eget budgetförslag till Kommunfullmäktige i november. 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 



Kommunstyrelsen 
2020-08-24 

KC3 Budget 2021:1 Kommunstyrelsen 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna väljer att avstå från att deltaga vid beslut. Detta ställningstagande 

bygger dels på att vi, likt tidigare år, avser lämna ett alternativt budgetförslag samt 

tilläggsyrkanden till Kommunfullmäktige. 

Vi noterar dock att den styrande konstellationen inte hållit oppositionen informerad kring de 

olika ställningstaganden som framgår i budgetförslaget eller låtit oppositionen få deltaga vid 

framtagandet av dokumentet. Vår bedömning är därmed att Kommunstyrelsen som organ 

inte beretts möjlighet till att arbeta fram dokumentet, utan att detta endast ska betraktas som 

en produkt från Mitt-S då de presenterar ärendet.  

Då Kommunstyrelsen som organ inte informerats eller beretts möjlighet till att påverka 

innehållet, så ifrågasätter vi om detta är i fortsatt strid med revisionens tidigare kritik om 

nämndernas delaktighet vid framtagandet av diverse dokument. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot Kommunstyrelsen 

Bilaga till §  277 Budget 2021:1  Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsen 
2020-08-24 

KC6 Tillsättning av förvaltningschef 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna väljer att avstå från att deltaga vid beslut. Vi har inga synpunkter att 

lämna kring personen i fråga, utan kritiserar tillvägagångssättet från Mitt-S. 

Etablerade rutiner stipulerar att den politiska representationen vid intervjuer av kandidater till 

positionen om förvaltningschef består av (o)ansvariga kommunalråd samt presidiet i aktuell 

nämnd. Vid dessa möten har den politiska representationen kommit överens om ett visst 

förfarande kring rekryteringen i våras. Trots denna överenskommelse, av samtliga 

inblandade partier, väljer därefter Socialdemokraterna tillsammans med Mitt-S att frångå 

denna utan förklaring eller förvarning. 

Vidare väljer Socialdemokraternas representant, kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson, 

att forcera ärendet till Kommunstyrelsen trots påpekanden från oppositionspartierna 

avseende tidigare överenskommelse. 

Vi beklagar att Socialdemokraterna väljer att bryta denna överenskommelse och finner det 

anmärkningsvärt att de väljer att forcera personalärenden till Kommunstyrelsen, för att 

därigenom politisera tillsättanden av förvaltningschefer i Borås Stad. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot Kommunstyrelsen 

Bilaga till § 279 Tillsättning av förvaltningschef till Individ- och familjeomsorgsförvaltningen



Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-07-15 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2013-00354 770 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): Motion: 
Äldres rätt att åldras med värdighet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att vård- och äldrenämnden i samråd med regionen, prövar vilka 
verksamhetsgrenar som arbetar med äldres hälsa och delaktighet, som skulle 
kunna samlokaliseras eller samverka med den kommande äldrevårdcentralen. 

Sammanfattning 
Falco Guldenfennig har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-25 
lämnat in förslaget att inrätta minst en äldrevårdcentral.  

Motionen har skickats på remiss till Stadsdelsnämnd Norr, Öster, Väster, Vård- 
och äldreförvaltningen samt Centrala Pensionärs- och Funktionshinderrådet.  

Samtliga remissinstanser anser att det är viktigt med att ha gränser mellan 
regionens och kommunens ansvar eftersom det finns delar i förslaget som 
gränsar till regionens ansvar. När motionen skrevs var Träffpunkt Simonsland i 
planeringsstadiet men nu när verksamheten varit igång under några år kan man 
se att mycket av den verksamhet som motionären ansåg vara nödvändig för att 
möta en åldrande befolknings ökade behov pågår. Kommunstyrelsen föreslår 
därför Fullmäktige besluta att motionen anses besvarad.   

Ärendet i sin helhet 
Falco Guldenfennig har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-25 
lämnat in förslaget att inrätta minst en äldrevårdcentral. Motionären anser att 
Borås Stad behöver bli bättre på att möta de äldres behov och vill därför inrätta 
minst en äldrevårdcentral. Äldrevårdcentralen ska samla all spetskompetens 
gällande äldres hälsa och delaktighet på samma plats. Flera verksamheter skulle 
därmed kunna dra nytta av varandras arbete. Verksamheten på 
äldrevårdcentralen bör helst bedrivas dygnet runt och även ha en funktion av 
akut omhändertagande, vilken bör ske i samordning med primärvården. På så 
sätt skulle ”glappet” mellan primärvården och kommunens verksamheter minska 
och kedjan mellan vård och omsorg bli smidigare, enligt motionären.  

Bilaga till §  280 Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): Äldres rätt att åldras med värdighet 
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  Sida 
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Motionen har skickats på remiss till Stadsdelsnämnd Norr, Öster, Väster, Vård- 
och äldreförvaltningen samt Centrala Pensionärsrådet och Kommunala 
Funktionshinderrådet.  

Centrala Pensionärsrådet samt Stadsdelsnämnd Öster har tillstyrkt motionen. 
Övriga remissinstanser har avstyrkt förslaget.  

Vård- och äldrenämnden beslöt också att avstyrka motionen med hänvisning till 
att nämnden arbetar förebyggande och kunskapsspridande med hjälp av flera 
olika professioner genom Träffpunkt Simonsland. Sedan motionen skrevs och 
behandlats av remissinstanserna har den kommungemensamma träffpunkten, 
Träffpunkt Simonsland, varit igång under flera år. Träffpunkt Simonsland är en 
mötesplats som ska främja samverkan, gemenskap och bryta ensamhet. Från 
träffpunkten utgår kommunala tjänstemän som exempelvis anhörigkonsulenter, 
demensteam och äldreombud, som jobbar förebyggande. Drift av vårdcentraler 
inryms inte i det kommunala ansvarsområdet och regionen har verksamheter för 
att fånga upp målgruppen. 

Kommunstyrelsens ställningstagande  

Sammanfattningsvis anser samtliga remissinstanser att det är viktigt med att ha 
gränser mellan regionens och kommunens ansvar eftersom det finns delar i 
förslaget som gränsar till regionens ansvar. När motionen skrevs var Träffpunkt 
Simonsland i planeringsstadiet men nu när verksamheten varit igång under flera 
år kan man se att mycket av den verksamhet som motionären ansåg vara 
nödvändig för att möta en åldrande befolknings ökade behov pågår. Fullmäktige 
anser därför motionen besvarad.   

 
 
Niklas Arvidsson (KD) 
Kommunalråd 



Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl

Magnus Jungvid 
Handläggare 
033 353072 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-08-24 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2013-00663 730 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L) ”inför Lag 
om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller särskilda 
boenden för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige anser motionen besvarad. 

Ramavtal ska upphandlas för platser inom Vård- och omsorgsboenden samt 

inom SoL- och LSS-boenden. 

Ärendet i sin helhet 
Anne-Marie Ekström (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-10-
24 lämnat in förslaget att införa valfrihet i särskilt boende för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Enligt förslaget skulle det ge en högre 
kvalitet, mer specialiserade boenden avseende språk och livsstil och människor 
får genom möjlighet till val bestämma över sina liv.  Dessutom ges en möjlighet 
till främst kvinnor som idag jobbar som undersköterskor att starta eget företag.  

I staden drivs ett antal boenden för äldre och för personer med 
funktionsnedsättning på entreprenad. Det finns 17 grupp- och servicebostäder 
enligt LSS som drivs i extern regi och två äldreboenden som drivs i 
entreprenadform. Samtliga boenden – utom ett som drivs som ett 
föräldrakooperativ – drivs idag av Vardaga, Frösunda Omsorg, Nytida, 
Humana eller Attendo.  

Att lämna ut en verksamhet på entreprenad innebär att kommunen i ett anbud 
ställer villkor för utförandet och utföraren lämnar ett svar till vilket pris 
utföraren vill och kan bedriva verksamheten för. Valfrihet innebär att 
kommunen sätter ett pris för utförandet eller tjänsten och den som har rätt till 
tjänsten kan välja mellan olika privata och kommunala utförare. Skillnaden 
mellan entreprenad och valfrihet ligger på vem som väljer, personen som 
behöver tjänsten eller den som har ansvaret för tjänsten. Genom att ge 
alternativ för den enskilde ges möjlighet för individen att påverka sitt liv. 

I Budget 2020 ges ett uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att 
införa ram-avtal för vård- och omsorgsboenden samt LSS-boenden. Ett ram-

Bilaga till § 281 Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L) ”Inför Lag om Valfrihetssystem (LOV) även när 
det gäller särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning
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  Sida 
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avtal är ett avtal som fastställer villkoren för kommande kontrakt under en 
tidsperiod. Ramavtal kan skrivas med en eller flera leverantörer beroende på 
hur ramavtalet författas. Det gör att alternativen för Borås Stad ökar. Ramavtal 
är en effektiv och användbar avtalsform om man med rimlig säkerhet kan 
förutse återkommande behov och vill planera för dem. Utredningen om ram-
avtal ska vara färdig under första halvan av 2020.  

Kommunstyrelsens ställningstagande 

Kommunstyrelsen anser motionen besvarad då Kommunstyrelsen anser att då 
finns ett budgetuppdrag som innebär att Kommunstyrelsen ska utreda frågan.  
ramavtal ska upphandlas för platser inom Vård- och omsorgsboenden samt 
inom SoL- och LSS-boenden. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L) 
”inför Lag om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller särskilda boenden 
för äldre och personer med funktionsnedsättning”  
2. ”Motion inför Lag om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller särskilda 
boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning”, 2013-10-02
  
 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 



Bilaga till § 281 Svar på motion ”Inför Lag om valfrihetssystem (LOV) även när det gäller 
särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning

Till Kommunstyrelsens möte 2020-08-24: 

KU2: Svar på motion ”Inför Lag om 
valfrihetssystem (LOV) även när det gäller 
särskilda boenden för äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

För Vänsterpartiet är det självklart att de skattemedel som går till äldreomsorg och 
funktionshinderverksamheten ska komma de äldre och personerna med funktionsnedsättning 
till del. Därför säger vi nej till privata, vinstdrivna företag i äldreomsorgen. Vänsterpartiet står 
därför inte bakom förslaget om att utreda ramavtal för vård- och omsorgsboenden. 
Vänsterpartiet har i sin alternativa budget föreslagit att LOV fortsättningsvis inte tillämpas i 
Borås. 

Med anledning av detta föreslår Vänsterpartiet: 

Att motionen avslås. 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 



Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-08-24 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS   

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Else-Marie 
Lindgren (KD), Magnus Sjödahl (KD): Värna äldres 
självbestämmande 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalles. 

Sammanfattning 
Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Else-
Marie Lindgren (KD), Magnus Sjödahl (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-09-25 lämnat in förslaget att Vård- och äldrenämnden 
uppdras att säkerställa att äldre och/eller deras anhöriga bereds möjlighet att 
själva välja om vårdplanering ska ske via video eller genom ett traditionellt 
fysiskt möte, i enlighet med motionens intentioner.   

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden som avstyrker 
motionen samt till Centrala pensionärsrådet som tillstyrker motionen.   

Kommunstyrelsen förstår svårigheterna med planering via webb och att det 
kan upplevas opersonligt för den enskilde. Det är sjukhusets ansvar att 
informera patienten och anhöriga om hur en planering går till och syftet med 
den, samt ansvarar för att leda mötet. Det är också sjukhuset som idag bedömer 
om det behövs en fysisk planering med representanter på plats.  

Vård- och äldrenämnden har omorganiserat sin myndighetsutövning i syfte att 
uppnå bättre kontinuitet med brukarna/patienterna vilket innebär enklare 
beslutsvägar där planering via webb inte behöver genomföras i samma 
utsträckning som tidigare. Vård- och äldrenämnden arbetar också för att 
säkerställa att formen för planeringen är anpassad till den enskildes 
förutsättningar. 

Bilaga till § 282 Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Else-
Marie Lindgren (KD), Magnus Sjödahl (KD): Värna äldres självbestämmande 
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Ärendet i sin helhet 
Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Else-
Marie Lindgren (KD), Magnus Sjödahl (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-09-25 lämnat in förslaget att Vård- och äldrenämnden 
uppdras att säkerställa att äldre och/eller deras anhöriga bereds möjlighet att 
själva välja om vårdplanering ska ske via video eller genom ett traditionellt 
fysiskt möte, i enlighet med motionens intentioner          

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden som avstyrker 
motionen samt till Centrala pensionärsrådet som tillstyrker motionen. 
 
Vård- och äldrenämnden har vidtagit åtgärder bland annat med anledning av 
synpunkter från brukare och anhöriga kring vård- och omsorgsplaneringar som 
framkommit i Äldreombudets rapport 2017 och 2018.  För att möta upp bland 
annat dessa synpunkter, har verksamhetsområde myndighet sedan 2019 
omorganiserat det före detta vårdplaneringsteamet. Arbetet innebär att 
brukaren numera har en egen biståndshandläggare även vid planering på 
sjukhus och inte en särskilt utsedd vårdplanerare. Primärvården är sedan 2018 i 
samband med att den nya lagstiftningen för samverkan vid utskrivning började 
gälla utsedda att vara fast vårdkontakt. Detta underlättar också för parterna att 
samverka kring brukare/patient. Sedan verksamhetsområde myndighet 
genomförde denna omorganisation har endast något enstaka klagomål 
inkommit. 
 
Fler och fler planeringar av hur behoven ska tillgodoses och hur vården ska 
utföras efter en sjukhusvistelse, äger rum i hemmet. Under 2019 har antalet  
planeringar via webb minskat från 119 i januari till 72 i september.  
Eftersom varje brukare har en egen biståndshandläggare, som ofta har god  
kännedom om brukaren, har kontaktvägarna och arbetssätten blivit smidigare 
och beslut kan ofta fattas utan att några planeringar med sjukhuset behöver 
genomföras. Brukarna/patienterna upplevs också tryggare när de vet vem de 
har kontinuerlig kontakt med. Den information som sjukhuset behöver ge 
kommunen, när det inte sker vare sig ett fysiskt möte eller webbmöte, lämnas i 
skriftlig form via det gemensamma IT-systemet SAMSA. 
 
När planeringar äger rum är det i första hand sjukhuset som kallar till mötet. 
Det är sjukhusets ansvar att informera patienten och anhöriga om hur en 
planering går till och syftet med den, samt ansvarar för att leda mötet. Det är 
också sjukhuset som bedömer om det behövs en fysisk planering med 
representanter på plats. Om sjukhuset bedömer att det kan ske planering via 
webb händer ändå att kommunen, utifrån sin kännedom om brukaren, kan se 
att det vore bra med en planering på plats. Då kontaktas sjukhuset för att boka 
till ett fysiskt möte på sjukhuset.  
Det är antaget i Närvårdsamverkan att planeringar med fördel ska ske via webb, 
om brukarens tillstånd/förmåga så medger. 
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Kommunstyrelsens ställningstagande 
Kommunstyrelsen förstår svårigheterna med planering via webb och att det kan 
upplevas opersonligt för den enskilde. Det är sjukhusets ansvar att informera 
patienten och anhöriga om hur en planering går till och syftet med den, samt 
ansvarar för att leda mötet. Det är också sjukhuset som bedömer om det 
behövs en fysisk planering med representanter på plats.   
Vård- och äldrenämnden har omorganiserat sin myndighetsutövning i syfte att 
uppnå bättre kontinuitet med brukarna/patienterna vilket innebär enklare 
beslutsvägar där planering via webb inte behöver genomföras i samma 
utsträckning som tidigare. Vård- och äldrenämnden arbetar också för att 
säkerställa att formen för planeringen är anpassad till den enskildes 
förutsättningar. I de fall brukaren, sedan tidigare, inte har haft några insatser 
från kommunen samt i de fall brukaren själv begär det, anser kommunstyrelsen 
att kommunen alltid ska kontakta sjukhuset för att boka ett fysiskt möte. 

Kommunstyrelsen anser därmed att motionen är bifallen. 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse,  
2. Yttrande över motion Värna äldres självbestämmande  från Centrala 
pensionärsrådet, 2019-12-30 
3. Yttrande över motion Värna äldres självbestämmande från Vård- och 
äldrenämnden, 2019-12-03 
4. Motion: Värna äldres självbestämmande, 2019-09-25   
 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 



Borås Stad 
2020-08-24 

Kommunstyrelsen 
KU5. Stärk skolbiblioteken! 

Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning 

Forskning visar att skolbiblioteket kan utgöra en betydelsefull pedagogisk resurs som bidrar 

till elevers lärande. Dock är tillgången till skolbibliotekarie, att samverkan sker mellan 

skolbibliotekarie och lärare, samt att skolbiblioteket har legitimitet i skolan och stöd från 

skolledningen viktiga förutsättningar för att skolbiblioteket ska kunna bidra till att utveckla 

exempelvis elevernas språkutveckling och läsförmåga.  

I samband med Budget 2020 överfördes kommunbidraget för skolbiblioteken, 9,3 mkr, från 

Grundskolenämnden till Kulturnämnden. Vilka Konsekvenser av denna åtgärd kommer att bli 

är svåröverskådligt. I bästa fall kan det resultera i att vi uppnår en större likvärdighet 

gällande tillgången till välfungerande skolbibliotek. En välfungerande biblioteksverksamhet 

skall vara en självklarhet oavsett på vilken skola du går på. Det kan vara så att professionen 

inom kulturförvaltningen besitter den största kompetensen att tillse att så sker. 

Dock vill vi påpeka att det finns vissa risker med överflyttandet av kommunbidraget till 

Kulturnämnden. Skollagen är tydlig i att det är rektorn som ska leda och samordna 

pedagogiska arbetet på respektive skolenhet. Åtgärden kan försvåra rektorns möjligheter att 

utifrån sin kompetens och sitt ansvar fördela resurserna på sin skolenhet där han/hon anser 

de gör mest nytta. Rektorsmandatet riskerar att undermineras. 

Då frågan är ytterst komplex, så borde man ha genomfört en ordentlig konsekvensanalys, 

där ovan aspekter beaktats,  innan beslut togs. Vidare anser vi att en grundlig utvärdering av 

beslutet kommer att behöva göras i framtiden. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner  Kristian Silbvers 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 

Bilaga till § 284  Stärk skolbiblioteken!
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Datum 

2020-08-24 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01112 1.1.6.4 

Lupp-2017 återrapportering 1;5 år 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga ärendet till handlingarna.  

Kommunstyrelsen ser positivt på att majoriteten av aktiviteterna i 

åtgärdsplanerna för lupp är påbörjade och/eller avslutade. Ett 

utvecklingsområde inför slutrapporteringen och den kommande åtgärdsplanen 

är att se hur åtgärderna korrelerar med luppresultatet.        

Vidare noterar Kommunstyrelsen att många aktiviteter kring trygghetsstärkande 

insatser inte har genomförts eller har diffusa formuleringar avseende det 

kvarstående arbetet. Kommunstyrelsen uppmanar berörda nämnder att särskilt 

prioritera dessa aktiviteter samt precisera de kvarstående insatserna. 

Sammanfattning 

Från och med 2019 har respektive nämnd arbetat utifrån resultatet i Lupp-

undersökningen 2017 genom att ta fram en egen plan utifrån det resultat som 

berör nämnden. Åtgärdsplanen för nämnderna och Kommunstyrelsen gäller för 

2019-2021 och den egna nämnden beslutar och äger sin egen plan. 14 nämnder 

och bolag har planerade åtgärder och/eller beslut om att arbeta med lupp-

resultatet. Majoriteten av dessa har återkopplat och arbetet med åtgärdsplanerna 

pågår, övriga återrapporterar i slutrapporteringen 2021.         

Ärendet i sin helhet 

I visionen 2025 lyfts barn-och unga fram som ett strategiskt målområde. Borås 

Stads ungdomspolitiska program syftar till att ge en samlad bild kring 

kommunens viljeriktningar och ambitioner gällande ungdomspolitiken och 

utgår från ungas egna uppfattningar- utifrån Lupp-resultatet (Lokal uppföljning 

av ungdomspolitiken). För att jobba i linje med det ungdomspolitiska 

programmet och för att jobba med luppresultatet finns åtgärdsplaner för lupp 

som respektive nämnd har beslutat om. 

Från och med 2019 har respektive nämnd arbetat utifrån resultatet i Lupp-

undersökningen genom att ta fram en egen plan utifrån det resultat som berör 

nämnden. Åtgärdsplanen för nämnderna och Kommunstyrelsen gäller för 

2019-2021 och den egna nämnden beslutar om och äger sin egen plan. 14 

nämnder & bolag har planerade åtgärder och/eller beslut om att arbeta med 

lupp-resultatet, dessa är; Fritids-och folkhälsonämnden Individ-och 

Bilaga till § 285  Lupp-2017 återrapportering 1;5 år
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familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden, 

Grundskolenämnden, Miljö-och konsumentnämnden, AB Bostäder i Borås, 

Vård och äldrenämnden, Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, 

Samhällsbyggnadsnämnden, Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden, 

Arbetslivsnämnden samt Förskolenämnden. 

 

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning som sker efter 1,5 år och 

revideringen av åtgärdsplanerna vart tredje år, där nästa Lupp-resultat blir 

verktyg för att mäta framgången i respektive plan. 

Nedanför följer en sammanställning av nämndernas samt Kommunstyrelsens  

1,5 års återrapportering om vad som gjorts, vad resultatet blivit och vilket 

arbete som kvarstår. För de nämnder och bolag som gjort en plan redovisas 

endast denna, övriga sammanfattas. Vid intresse för nämnderna-och bolagens 

redovisning i sin helhet, ta del av bifogade dokument.  

 

Nämndernas återrapportering Lupp 2017-1,5 år 

 

Arbetslivslivnämnden 

Åtgärd  

Vad är aktiviteten?  

Genomförande 

Hur har det gått? 

Resultat 

Vad blev/blir 

resultatet? 

Kvarstående arbete 

Framtida arbete att följa upp inom 

aktiviteten 

Insatser mot relationsvåld Genomförs i 

ordinarie 

verksamhet 

Stort behov av 

insatser som nu 

tillgodoses 

Löpande utvärdering i 

ordinarie arbete 

Plan mot hedersvåld Dokument är 

under 

framtagande 

- Beräknas klart under 2020 

Trygghetsinsatser Stadsdelsvärdar 

har utbildats och 

verkar på 

områdena, ex på 

skolbussar 

Norrby och runt 

Fjärdingskolan 

Utvärderat genom 

enkät till 

samarbetspartners 

Såsom, Polis, AB 

Bostäder, 

fritidsgårdar och 

skolor i området  

Positiva omdömen men vi 

måste jobba vidare med 

främst relationsskapande till 

boende, vuxna och barn 

 

Grundskolenämnden 

Åtgärd  

Vad är aktiviteten? 

Genomförande 

Hur har det gått? 

Resultat 

Vad blev/blir resultatet 

Kvarstående arbete 

Framtida arbete att följa upp 

inom aktiviteten 

Implementera rutin Samtliga skolor inom Ansvar och skyldigheter Verksamhetschef och rektor 
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vid anmälan av 

diskriminering och 

kränkande 

behandling mellan 

elever. 

Grundskoleförvaltningen 

använder numera samma 

blankett vid anmälan till 

huvudmannen då elev 

upplevt sig kränkt. 

Statistik förs över antal 

anmälningar per skola. 

 

Den nya 

anmälningsrutinen 

möjliggör för 

förvaltningen att 

identifiera skolor som 

behöver stöd i arbetet 

med att förebygga och 

förekomma kränkningar, 

trakasserier och 

diskriminering. 

vid anmälan av 

diskriminering och 

kränkande behandling 

förtydligas hos all 

personal på alla skolor i 

kommunen. 

 

 

Ett än aktivare arbete att 

förebygga och 

förekomma kränkningar, 

trakasserier och 

diskriminering bedrivs 

på alla våra skolor, från 

klassrums- till 

förvaltningsnivå. 

följer upp på var sin nivå hur 

rutinen efterföljs. December 

2018 och maj 2019.  

 

Årlig avstämning mot 

resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. 

Avstämning mot resultaten i 

LUPP i dec 2021 

Bra kompis-

värdegrundsarbete 

mot 

främlingsfientlighet 

och rasism. 

Grundskolenämnden 

fattade hösten 2018 

beslut om att 

elevrepresentanter från 

varje högstadieskola i 

Borås efter särskilt 

upplägg skulle få resa till 

koncentrationslägret i 

Auschwitz under hösten 

2019. Dessa 

elevrepresentanter skulle 

sedan förmedla sina 

upplevelser till övriga 

elever på sin skola. För 

att säkra en bra spridning 

skulle skolorna dessutom 

genomför 

utbildningsinsatser för 

alla sina högstadieelever. 

Aktiviteten genomfördes 

planenligt. Totalt åkte 

124 elever vid tre olika 

resor under september. 

Urvalet skedde via 

intresseansökan med 

motivering och lottning 

Andelen elever som 

tycker att det 

förekommer rasism i 

skolan minskar med 10% 

vid nästa LUPP-

undersökning 2021. 

 

Andelen elever som 

anger att man 

respekterar varandra i 

skolan ökar med 15% 

vid nästa 

Skolklimatenkät våren 

2019 

Årlig avstämning mot 

resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. 

Avstämning mot resultaten i 

LUPP i dec 2021. 
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därefter. Deltagande 

elever vittnade om 

mycket givande och 

gripande erfarenheter 

från resan. 

Skolorna har under hela 

hösten arbetat med 

presentation av 

upplevelserna från resan. 

Många skolor har fått in 

denna aktivitet inom 

ordinarie 

värdegrundsarbete och 

arbetar vidare med 

material till en utställning 

som ska äga rum i 

Kulturhuset v 4-6 2020.  

Samtliga elever i åk 9 

kommer att se 

föreställningen om 

förintelsen 

”Generalguvernören och 

Jag” under v 5 och 6 

2020.  

Uppmuntra att 

elever i Borås Stads 

skolor engagerar 

sig i olika 

demokratiska 

forum såsom 

klassråd, elevråd. 

 

Elevskyddsombud 

från varje 

högstadieskola 

inbjuds till LSG. 

 

Varje elevråd i åk 

7-9 inbjuds till 

nämndmöte. 

I skolornas arbetsplaner 

står att läsa hur arbetet 

med klass- och elevråd 

bedrivs på varje skola. 

Vid uppföljning av detta 

arbete under hösten i 

varje verksamhetsledning 

framkom att skolor har 

kommit olika långt. Det 

finns fortsatt en strävan 

efter att göra eleverna 

mer medvetna om vad 

de kan påverka i sin 

skolvardag. Skolorna 

arbetar också vidare med 

att träna elever i hur man 

kan påverka i en 

demokrati. 

 

Borås Stads elever får 

ökad kännedom om och 

ökat engagemang i 

demokratiska forum och 

demokratiska 

arbetsformer 

 

Borås Stads elever bidrar 

till ökad trivsel och en 

bättre arbetsmiljö i 

skolan. 

Verksamhetschef och rektor 

följer årligen upp detta arbete 

på var sin nivå i maj och 

december. 

 

Årlig avstämning mot 

resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. 

Avstämning mot resultaten i 

LUPP i dec 2021. 
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Elevskyddsombud från 

varje högstadieskola 

bjöds in till LSG under 

våren 2019. Även elever 

från grundsärskola 

deltog. Den berättelse 

som eleverna förde fram 

med tillhörande dialog 

kretsade kring hur 

arbetsmiljön upplevdes 

av elevkollektivet på 

varje skola. Parterna har 

under hösten 2019 följt 

upp specifika frågor på 

varje enhet. 

Samtliga elevråd 

kommer vid två olika 

tillfällen att beredas 

möjlighet att besöka ett 

nämndmöte under våren 

2020; cirka fyra elevråd 

vid varje tillfälle. Ett 

särskilt upplägg tas fram 

i samråd med 

Förvaltningschef och 

Presidiet.  

Möjlighet att 

erbjuda utbildning 

till samtliga elevråd 

och 

elevskyddsombud i 

åk 7-9 undersöks. 

En utbildning med 

samtliga 

elevskyddsombud 

genomfördes i 

september 2019 under 

ledning av 

huvudskyddsombud från 

Lärarförbundet. I mars 

2020 kommer alla 

elevråd på våra 

högstadieskolor att 

genomgå en gemensam 

elevrådsutbildning under 

ledning av 

organisationen Sveriges 

elevråd (SVEA). 

Elevråden kommer 

framgent att ges 

Borås Stads elever får 

ökad kännedom om och 

ökat engagemang i 

demokratiska forum och 

demokratiska 

arbetsformer. Även så 

hur man skapar en bättre 

arbetsmiljö på skolan. 

Vid möte i Nätverk för 

ungdomsinflytande 190314 



Borås Stad 
  Sida 

6(17) 

 

 

möjlighet att fungera 

som remissinstanser vid 

frågor som de tycker är 

intressanta att påverka. 

 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Åtgärd  

Vad är 

aktiviteten?  

Genomförande 

Hur har det gått? 

Resultat 

Vad blev/blir resultatet? 

Kvarstående arbete 

Framtida arbete att följa upp inom 

aktiviteten 

Att öka 

användningen 

av verktyget 

SIP vid 

samverka och 

att påbörja 

användning 

av LoSIP vid 

samverkan 

inom Borås 

Stad. 

Individ-och 

familjeomsorgsförvaltningen 

har tillsammans med 

Grundskoleförvaltningen 

tagit fram en 

samverkansrutin som 

presenteras och 

implementeras under 2019. 

Arbetsgruppen har arbetat 

fram LoSIP. 

 

Samverkansrutinen har 

dessutom reviderats under 

hösten av 2019.  

 

Två SIP-mötesledare har 

anställts på halvtid.  

Under 2018 upprättades 

totalt 84 SIP:ar medan man 

under 2019 upprättade 124 

planer inom SIP/LoSIP och 

haft 116 uppföljningar. 

 

24 avvikelser registrerades 

under året. Främst 

anledningen var att barnet 

eller vårdnadshavaren inte 

hade möjlighet eller vilja att 

delta. Enbart i 15 av totalt 

239 möten uteblev 

vårdnadshavare. I ca 40% av 

fallen har barnen blivit 

kallade till möte. Främsta 

orsak till att de inte kallats är 

låg ålder eller med anledning 

av barnets behov och 

mående.  

 

Individ-och 

familjeomsorgsförvaltningen 

är nöjd med 

samverkansrutiner som 

skapats med 

Grundskoleförvaltningen. 

Man ser positivt på 

ökningen av antal 

SIP/LoSIP samt på det 

ökade fokus på delaktighet 

hos vårdnadshavare och 

barn som 

samverkansrutinerna har 

SIP och LoSIP följs upp och 

analyseras kontinuerligt av 

Individ-och 

familjeomsorgsförvaltningen 

och kommer fortsättningsvis 

även att göra det. 

 

Det pågår ett arbete att ta fram 

en 

samverkansöverenskommelse 

mellan Individ-och 

familjeomsorgsförvaltningen 

och Gymnasie-och 

vuxenutbildningsförvaltningen. 

Samverkansrutiner kommer att 

tas fram och implementering 

av samverkan kommer ske 

under 2020.  

 

Liknande samverkansuppdrag 

mellan Individ-och 

familjeomsorgsförvaltningen 

och Förskoleförvaltningen är 

även planerad under 2020. 

 

Mål om att fortsatt öka antal 

SIP/LoSIP under 2020 och på 

så vis fortsätta utveckla 

möjlighet för barn och 

vårdnadshavare till delaktighet 

och inflytande över sin 

situation.  
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medfört. 

 

Införandet av SIP- 

mötesledare är positivt då 

det tydliggör strukturer 

under mötet. Dock innebär 

det att fler deltar på mötet. 

 

Lokalförsörjningsnämnden: 

Åtgärd  

Vad är aktiviteten?  

Genomförande 

Hur har det gått? 

Resultat 

Vad blev/blir 

resultatet? 

Kvarstående arbete 

Framtida arbete att följa upp inom aktiviteten 

Medarbetare som 

ansvarar för att 

barnperspektivet 

inkluderas vid samtliga 

ny-och ombyggnationer. 

Bra, arbetet 

fortgår och 

utvecklas 

kontinuerligt.  

Används som 

underlag för 

utveckling av 

byggprocesser 

inom det 

systematiska 

kvalitetsarbetet.  

Fler personer ska involveras. Enligt 

barnkonventionen ska barns rättigheter 

beaktas vid alla kommunala beslut. I 

beslutsunderlag ska det tydligt framgå 

om beslutet rör barn, hur barn 

påverkas av beslut och hur barns bästa 

beaktats. En 

barnchecklista/barnkonsekvensanalys 

som Borås Stad tagit fram är ett stöd i 

detta arbete.  

 

Fritids-och folkhälsonämnden   

Åtgärd  

Vad är aktiviteten?  

Genomförande 

Hur har det gått? 

Resultat 

Vad blev/blir 

resultatet? 

Kvarstående arbete 

Framtida arbete att följa upp 

inom aktiviteten 

Utbilda all personal som 

arbetar med barn och unga 

i våldsprevention.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Systematisk 

kompetensutveckling för 

personal inom öppen 

ungdomsverksamhet. En 

förstärkt satsning har 

genomförts hösten 2019.  

143 personer inom 

mötesplatser och 

öppen 

ungdomsverksamhet 

samt 20 inom 

resterande 

verksamheter inom 

förvaltningar har 

utbildats. All 

personal har fått 

utbildning vilket 

stärkt kunskapen 

om hur man 

ingriper mot lindrigt 

våld, förebygger 

våld och främjar 

Det finns en tydlig plan för 

fortsatta utbildningsinsatser 

för att säkerställa att ny 

personal får utbildning.  
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trygghet. 

 

En hälsoenkät i åk 5 eller 

6.  

En hälsoenkät har tagits 

fram som komplement 

till Välfärdsbokslutet. 

Enkäten har genomförts 

i samverkan med 

Grundskoleförvaltningen 

hösten 2091. 

Resultaten bearbetas 

för tillfället.  

Presentation av resultaten 

ska göras för samtliga 

nätverk för barn och unga, 

områdesnätverk och 

ortsråd. En workshop med 

Grundskoleförvaltningen 

(elevhälsan) ska göras.  

Analys av ungas upplevelse 

av trygghet och tillit 

beroende på deras 

bostadsområde. 

En arbetsgrupp inom 

förvaltningen har 

påbörjat arbetet genom 

att samla statistik från 

Lupp, hälsodata från 

välfärdsbokslutet och 

mötesplatsenkäter. 

Analysen är inte 

färdig ännu.  

Slutföra analysen.  

 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Åtgärd  
Vad är aktiviteten?  

Genomföra
nde 
Hur har det 
gått? 

Resultat 
Vad blev resultatet? 

Kvarstående arbete 
Framtida arbete att följa 
upp inom aktiviteten 

Nämnden hade planer 

på att under 2019, 

tillsammans med 

Borås stads 

ungdomsstrateg, se 

över hur ungdomar 

kan ges möjlighet till 

inflytande och 

delaktighet i 

samhällsbyggnadsproc

essen. 

 

Bra Under 2019 avsattes 

två av feriearbetarna 

att skugga 

Stadsarkitekten och 

gav då sitt perspektiv 

på arbetet.  

En del av samråden 

har hållits på sådana 

platser och på tider 

som passar ungdomar. 

Där har ungdomar 

funnits med i varierad 

omfattning.  

Nämnden har 

involverats i en 

workshop med andra 

förvaltningar för barn 

upp till 7 år om hur de 

vill ha Gässlösa som 

bäst när det regnar. 

Dialogen behöver 

fortsätta även efter 

2019 med Borås Stads 

ungdomsstrateg, om 

hur ungdomar kan ges 

ökat inflytande och 

delaktighet i 

samhällsbyggnadsproc

essen.  
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Fokus var på 

dagvatten och 

lekplatser.  

Staden som modell 

har dessutom lagts in i 

äventyrs- och 

byggdataspelet 

Minecraft för att 

kunna användas som 

dialogverktyg för barn 

och unga, avseende 

samhällsbyggnadsproc

essen och 

stadsutveckling.   

 

 

 

 

 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden  

Åtgärd  

Vad är aktiviteten?  

Genomförande 

Hur har det gått? 

Resultat 

Vad blev/blir resultatet? 

Kvarstående arbete 

Framtida arbete att följa 

upp inom aktiviteten 

Program/Analys för att 

minska psykisk ohälsa 

implementeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbete pågår i respektive 

verksamhet enligt plan  

Nyligen uppstartat- Inget 

utfall ännu. 

 

Förvaltningen avser att 

ta ett samlat grepp för 

att följa upp planen 

under 2020.   

Främja elevhälsans 

förebyggande och 

främjande arbete.   

Befintliga nätverk för 

elevhälsans funktioner 

har fått fördjupat 

uppdrag att följa upp 

resultatet av det 

förebyggande och 

främjande arbetet. 

Nyligen uppstartat-Inget 

utfall ännu. 

Fortsätta arbeta med 

att utveckla rutiner för 

att ta till vara 

nätverkens analyser.  

Utveckla ett tydligare 

förvaltningsövergripande 

Djupare analyser av 

gymnasie-och 

Skolklimatundersökningen 

visar att ca 95% av 

Fortsatt arbete med att 

genomföra åtgärder för 
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arbete med resultaten från 

LUPP för att skapa 

samsyn kring prioriterade 

målgrupper och 

framgångsrika åtgärder.  

vuxenutbildningens egen 

skolklimatsundersökning 

är genomförda. 

eleverna känner sig trygga 

i skolmiljön. Bland de 5% 

som uppger att de känner 

sig otrygga har 

förvaltningen identifierat 

några tydliga grupper i 

behov av särskilda 

insatser.   

de utsatta grupperna.   

 

Tekniska nämnden:  

Åtgärd  

Vad är aktiviteten?  

Genomförande 

Hur har det gått? 

Resultat 

Vad blev/blir 

resultatet? 

Kvarstående arbete 

Framtida arbete att följa upp 

inom aktiviteten 

Aktivitetsplats i Fristad.  Arbetet har 

påbörjats med 

gallring i befintlig 

skog för att ge 

bättre 

förutsättningar i 

den fortsatt 

projektering av 

området. 

Arbetsgrupp har 

bildats med aktörer 

från Framtid 

Fristad.  

Initialt arbete för 

att göra det lättare 

att förstå vad som 

går att göra med 

platsen.  

Utbyggnationen kommer att 

fortsätta under året för att 

färdigställas 2021 i samband 

med att den nya gångtunneln 

kommer på plats av 

Trafikverket.  

Aktivitetsplats i 

Hässleholmsparken 

Utifrån idéer och 

synpunkter som 

kom fram vid 

genomförd 

Medborgardialog 

gjordes det bl.a en 

Parkour bana och 

även hängmattor i 

parken. 

Uppskattad 

utrustning som var 

efterfrågad.  

Slutfört. 

Discogolf, Sjöbovallen.  Inom projektet 

Kraftsamling Sjöbo 

kom det upp en 

fråga om möjlighet 

att anordna en 

discogolfbana. 

  Kommer att slutföras under 

våren 2020.  

Upprustning av Norrby torg. Omformat området 

för att det ska ge en 

tryggare och 

En mer attraktiv 

miljö med 

upprustning av 

Mer åtgärder behöver göras 

för att öka trafiksäkerheten. 
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säkrare miljö och 

bli mer inbjudande. 

intilliggande 

torgmiljö.  

Anläggande av skolskogsplatser Ett arbete som 

pågår utifrån 

förslag från 

skolorna. 

Mötesplatser för 

unga i naturmiljö. 

Innevarande år kommer 4-5 

stycken nya skolskogsplatser 

att iordningställas.  

Cykla och vandra i Sjuhärad. Projektet fortlöper 

med en gemensam 

projektledare för 

alla kommuner.  

Uppmärksammas 

mer och mer.  

Kommer fortlöpande 

utvecklas mer. 

Slyröjningar och 

buskklippningar. 

Tas bl.a. upp på 

trygghetsvandringar 

och kommer in via 

synpunkters-och 

felanmälan-

systemet.  

Öka tryggheten 

och den upplevda 

säkerheten.  

Görs kontinuerligt.  

Belysning Vid om-och 

nybyggnad av 

gatubelysningen 

görs beräkningar på 

hur belysningen ska 

utformas också ur 

ett 

trygghetsperspektiv. 

En del lekplatser 

har försetts med 

belysning, ny 

belysning har 

kommit upp på 

Sjöbo tog m.m. 

Kommer att fortsätta utifrån 

anslag som står till 

förfogande.  

 

Förskolenämnden:  

Förskolenämnden har tidigare tagit del utav Rapport Ung i Borås 2017 som 
grundade sig på LUPP-enkäten som genomfördes 2017. Förskolenämnden 
yttrade sig inte kring resultatet på undersökningen med hänsyn till att de som 
deltog var elever på grundskolan och gymnasiet.  
 
Förskolenämnden har inte någon åtgärd i Kommunstyrelsens åtgärdsplan 2019- 
2021 och har därför ingenting att rapportera. Förskolenämnden poängterar 
dock att arbetet med våra unga startar tidigt och redan i förskolan läggs 
grunden för ett livslångt lärande. Förskolenämndens återrapportering av Lupp 
2017 har genomförts i syfte att följa upp att nämnden har fullföljt sitt åtagande 
och därmed beaktat barnets bästa. 
 

Vård-och äldrenämnden:  

Åtgärderna som Vård- och äldrenämnden redovisade 2018, är stadigvarande 

arbete inom nämndens ansvarsområde. Detta arbete fortlöper och därmed 

finns inte ytterligare åtgärder att rapportera. De åtgärder som redovisades 2018 

är bland annat:  
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 Möjligheter för ungdomar att påverka utbildning och praktik genom 
programråd där elever finns representerade.  

 Deltagande i Pilotprojektet Svensk gymnasielärling. 

 För ungdomar som går vård- och omsorgsprogrammet på 
gymnasieskolan, finns möjlighet att arbeta som sommarvikarier. 

 Feriearbete. 
 

Vård- och äldrenämnden är fortfarande den nämnd som tar emot flest 

feriearbetare. Under sommaren 2019 tog nämnden emot 342 ungdomar. Under 

sommaren 2019 gav även Vård- och äldrenämnden ett uppdrag till Unga 

kommunutvecklare att skapa marknadsföringsmaterial av unga för unga. Syftet 

var att attrahera unga till vård- och omsorgsyrket.  

I övrigt fortsätter Vård- och äldrenämnden att arbeta aktivt och kontinuerligt 

med kompetensförsörjning och att få ungdomar intresserade av att arbeta inom 

nämndens verksamheter.     

 

Sociala omsorgsnämnden  

Åtgärd  
Vad är aktiviteten?  

Genomförande 
Hur har det gått? 

Resultat 
Vad blev/blir 
resultatet? 

Kvarstående arbete 
Framtida arbete att följa upp inom 
aktiviteten 

 
Starta upp Schysst 
kompis i aktuella 
korttids och 
lägergrupper. Arbeta 
med förebyggande och 
stärkande arbete inom 
korttidsverksamhet, 
mobbing, självkänsla, 
normer och 
värderingar.  

 

 
Detta har genomförts i 
lägergrupperna innan 
under 2017-2018. 
Planen var att vi skulle 
köra ”del 2” under 
2019, men först skulle 
personalen få 
studiecirkelledar-
utbildning, vilket sköts 
upp flera gånger av 
olika skäl och sedan 
var det inte längre 
aktuellt då 
lägerverksamheten nu 
avvecklas.  
Korttiden Tegnérgatan 
arbetar aktivt med 
Schysst kompis i vissa 
grupper. Planen  
är att personalen på 
Tegnérgatan ska föra 
vidare kunskapen till 
enheten Kullagården.  
 

 

 
 I forumet för 
Schysst kompis 
ges möjlighet 
att diskutera 
och lära sig 
hantera känslor 
och socialt 
samspel under 
strukturerade 
former. 
Personalen 
upplever att 
arbetet ger en 
tryggare och 
mognare grupp.  

 
 

 
 Då lägerverksamheten ska 
avvecklas kvarstår inget 
framtida arbete.  
Tegnérgatan ska överföra 
kunskapen till enheten 
Kullagården.  

 

Erbjuda personal inom 
korttids, 
lägerverksamheten, 

Gällande 
lägerverksamheten skulle 
personalen få 

Kunskapen om 
våld och normer 
skapade en större 

Att fortsätta arbeta förebyggande 
med ungdomarna för att stärka 
deras självkänsla för att motverka 
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kontaktpersoner och 
ledsagare som arbetar 
med ungdomar 
utbildning i våld och 
normer. I samarbete med 
en ”kommun fri från 
våld”.  
 

studiecirkelledar-
utbildning, vilket sköts 
upp flera gånger av olika 
skäl och sedan blev det 
inte åter aktuellt då 
lägerverksamheten nu 
avvecklas (samma som 
ovan).  
Personal inom korttids 
har fått utbildning under 
2018.  

förståelse och bra 
diskussioner hos 
personalen på 
korttids. 
Personalen 
arbetar med 
diskussionsfrågor 
på APT, samt att 
personal är 
uppmärksam på 
våld/hot som 
förekommer via 
teknik 
(mobiltelefoni, 
nätet, sociala 
medier). I 
verksamheten har 
man tagit fram 
rutiner för hur 
personalen ska 
agera både 
förebyggande mot 
kränkningar och 
hantera när 
kränkningar 
uppstår.  
 

våld/mobbing/kränkningar.  

 

 

Kulturnämnden 

Åtgärd  
Vad är aktiviteten?  

Genomförande 
Hur har det gått? 

Resultat 
Vad blev/blir 
resultatet? 

Kvarstående arbete 
Framtida arbete att följa upp 
inom aktiviteten 

 
Förbättra utbudet av 
fritidsaktiviteter i 
stadsdelen Sjöbo 
genom att stärka 
dialogen med 
målgruppen samt att ta 
in reflektioner från 
unga tjejer i syfte att 
förbättra kunskaperna 
om deras 
fritidssituation. 
Insatserna sker i 
samråd med Fritids och 
folkhälsoförvaltningen. 

 

 
Kulturförvaltningen 
har genomfört 
Sommarlovsaktiviteter 
i samarbete med FoF 
på Sjöbo. Dialog med 
målgruppen har ännu 
inte uppnåtts.  
 

 

 
Resultatet 
blev ett brett 
program som 
framförallt 
lockade 
yngre barn. 
 

 
Samarbete med 
Sjöbo 
fritidsgård 
behöver 
återupptas och 
utvecklas samt 
dialogformer 
med 
målgruppen 
behöver 
arbetas fram. 

 

Stärka utbudet av 
kulturaktiviteter 
på Hässleholmen 
i dialog med 

Kultur-förvaltningen 
har genomfört 
Sommarlovsaktivitete 
r och vidare 

Starkare 
samverkan 
mellan 
förvaltningarna, 

Under våren och 
sommaren 2020 
fortsätter arbetet 
med att utveckla 
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målgruppen i 
samband med 
etableringen av 
verksamhet inom 
Kulturskolan och 
Hässleholmens 
bibliotek. 
Genomföra 
arrangemang 
inom ramen för 
Gatukultur 2019 
i samarbete med 
unga. Insatserna 
sker i samråd 
med Fritids-och 
folkhälsoförvaltningen. 

utveckling av 
samarbetet med 
inriktning mot barn 
och ungas delaktighet 
och inflytande. 
Arbetet har fått stöd 
av VGR, vilket 
möjliggjort att 
aktiviteter på och i 
samverkan med 
Hässlehuset, som har 
genomförts under 
hösten 2019. 
Kulturskolan har 
utvecklat verksamhet 
kring dans- och 
musikstudio som varit 
mycket uppskattat 
hos både tjejer och 
killar. 

högre grad av 
engagemang hos 
unga. Stärkt 
dialog med 
målgruppen och 
mer inflytande 
från unga över 
utbudet av 
aktiviteter. 

aktiviteter för 
unga i området, 
och att stärka 
ungas inflytande 
över utbudet. 

Inom ramen för 
verksamheten 
Pussel stärka 
kommunikation 
och dialog med 
målgruppen 
genom 
upprättande av 
kommunikations 
-plan. 

Ej genomfört. Nytt 
kommunikationsmaterial 
har tagits 
fram, men 
kommunikations-plan 
mot målgruppen är 
inte upprättad. 

Kommunikation 
-en kring Pussel 
har inte 
utvecklats mot 
målgruppen 
under året. 

Arbetet att 
utveckla en 
kommunikations 
-plan återstår. 

 

Servicenämnden  

Nämnden avstår från yttrande.  

 

Överförmyndarnämnden 

Inga aktiviteter har varit planerade.  

 

Kommunstyrelsens återrapportering Lupp 2017- 1,5 år  

Åtgärd  
Vad är aktiviteten?  

Genomförande 
Hur har det gått? 

Resultat 
Vad blev/blir 
resultatet? 

Kvarstående arbete 
Framtida arbete att följa upp inom 
aktiviteten 

Informera, genom 
skolan, om möjligheterna 
till inflytande  

Ungas möjligheter till 
inflytande har i 
samverkan med andra 
förvaltningar 
sammanställts i en 
”Möjlighetskatalog” som 

En 
sammanställning 
av ungas 
möjligheter till 
inflytande. 
 

Undersöka om  ungas 
kännedom kring möjligheter till 
inflytande har förbättrats utifrån 
det kommande lupp-resultatet.  
 
Elevrådsutbildningen och 
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har spridits genom 
skolbesök på stadens 
högstadie-och 
gymnasieskolor.  
 
En elevrådsutbildning för 
Borås högstadieskolor 
var inplanerad i 
samarbete med 
Grundskoleförvaltningen, 
med anledning av Covid-
19 är utbildningen flyttad 
till hösten 2020. 
Elevråden kommer också 
fragment att fungera som 
remissinstans. 
 
För att sprida ungas 
möjligheter till inflytande 
arrangerades 
Barnrättsveckan Borås 
2019. 
 
Ett Hackathon med syfte 
att informera Unga om 
möjligheter till inflytande 
och involvera unga i hur 
staden ska arbeta med 
ungas inflytande skulle 
genomförts under våren 
2020, men kommer 
istället genomföras under 
hösten 2020.  
 
Under hösten 2019 och 
våren 2020 har ca 430 
medarbetare gått en 
grundutbildning om 
barns rättigheter eller 
motsvarande utbildning. 
Genom att vuxna har 
kunskap om barns 
rättigheter och 
möjligheter till inflytande, 
kan informationen 
spridas vidare till unga. 
 

Utifrån att ett 
antal skolbesök 
genomförts är ett 
antagande att fler 
unga känner till 
deras möjligheter 
till inflytande. 
 
Det finns en 
struktur för att 
arrangera 
Barnrättsveckan, 
elevrådsutbildning 
och Hackathon.  
 
 

Hackathonet genomförs under 
hösten 2020. 

Anpassa LUPP till 
särskolans åk 8 och åk 2 
på gymnasiet 

I samarbete med 
Grundsärskolan & 
Gymnasiesärskolan pågår 
ett arbete med att ta fram 
ett underlag för hur Lupp 

Ett underlag för 
hur Lupp ska 
genomföras i 
särskolans åk 8 
och åk 2 på 

Efter att enkäten genomförts 
hösten 2020 görs en utvärdering 
av upplägget till särskolan.  
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ska anpassas till 
särskolans åk 8 och åk 2 
på gymnasiet.  

gymnasiet. 

Utveckla 
förberedelsearbetet vid 
genomförandet av Lupp  

För att skapa en god 
förankring har kontakt 
med berörda 
förvaltningar etablerats i 
tid. Det finns också 
kontaktpersoner på varje 
skola. 
 
I samarbete med 
Arbetslivsförvaltningen 
har det skapats en 
struktur för hur Luppen 
ska nå ut till unga som 
inte går i skolan.  
 
Unga kommunutvecklare 
kommer under 
sommaren 2020 arbeta 
med att ta fram 
marknadsföringsmaterial 
för att sprida info om 
Lupp. 

Förväntan är en 
ökad 
svarsfrekvens 
samt en ökad 
kännedom hos 
unga kring Lupp. 

Efter att Lupp 2020 genomförts 
kan vi se om svarsfrekvensen 
har ökat.  
 
 
Utvärdera strukturen för hur 
Luppen kan genomföras för 
unga som står utanför skolan, 
tillsammans med 
Arbetslivsförvaltningen. 

 

Slutsatser 

Majoriteten av alla nämnder och bolag med åtgärdsplaner har påbörjat eller 

slutfört arbetet med majoriteten av aktiviteter i respektive åtgärdsplaner. 

Arbetet med några av aktiviteterna kvarstår, men det finns planering för att 

dessa ska genomföras.  

Att Barnkonventionen är lag sedan årsskiftet framhålls extra utifrån några av 

nämndernas återrapportering. Detta utifrån att man ser att Barnkonventionen 

som lag ställer högre krav på att barns rättigheter ska beaktas i frågor som rör 

barn.  

Ett utvecklingsområde i arbetet med åtgärdsplanerna för lupp är att se hur 

nämndernas åtgärder korrelerar med luppresultatet. Genom att stärka det 

arbetet kan också ungas inflytande och barns rättigheter stärkas. För att arbetet 

ska gå i linje med ungas inflytande är det viktigt att åtgärderna korrelerar med 

luppresultatet samt att unga involveras i arbetet med att skapa åtgärdsplanerna. 

Det kan exempelvis ske genom dialoger, workshops och återkoppling till unga 

om det nya luppresultatet som kommer vid årsskiftet. Stadsledningskansliet 

kommer inom ramen för Ungdomsstrategens uppgifter arbeta vidare med detta. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Lupp återrapportering 1,5 år  

2. Delrapport LUPP 1,5 år från Arbetslivsnämnden 2020-01-20 
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3. Delrapport LUPP 1,5 år från Förskolenämnden 2020.02-26 

4. Delrapport LUPP 1,5 år från Vård-och äldrenämnden 2020-02-28  

5. Delrapport LUPP 1,5 år från Individ-och familjeomsorgsnämnden 2020-03-

20 

6. Delrapport. LUPP 1,5 år från Lokalförsörjningsnämnden 2020-03-20 

7. Delrapport LUPP 1,5 år från Överförmyndarnämnden 2020-03-26 

8. Delrapport LUPP 1,5 år från Fritids-och folkhälsonämnden 2020-03-27 

9. Delrapport LUPP 1,5 år från Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 

2020-04-01 

10. Delrapport LUPP 1,5 år från Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-02 

11. Delrapport LUPP 1,5 år från Tekniska nämnden 2020-04-02 

12. Delrapport LUPP 1,5 år från Servicenämnden 2020-05-18 

13. Delrapport LUPP 1,5 år från Sociala omsorgsnämnden  2020-06-12 

14. Delrapport LUPP åtgärdsplan 1,5 år från Kulturnämnden 2020-06-15 

15. delrapport LUPP 1,5 år från Grundskolenämnden 2020-06-17 

   

Beslutet expedieras till 

1. Kulturnämnden 

2. Fritids-och folkhälsonämnden 

3. Arbetslivsnämnden 

4. Individ-och familjeomsorgsnämnden 

5. Sociala omsorgsnämnden 

6. Vård-och äldrenämnden 

7. Överförmyndarnämnden  

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö-och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden  

12. Tekniska nämnden  

13. Förskolenämnden 

14. Grundskolenämnden 

15. Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 

16. AB-Bostäder i Borås  

 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

SKRIVELSE 
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1(2) 

Datum 

2020-08-24 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00685 256 

Begäran om rättelse av fel i köpeavtal för Bankdisken 4 

Kommunstyrelsens beslut 

Börje Hedström och Eva-Britt Johanssons begäran om att kommunen ska 

upprätta kompletterande köpeavtal för fastigheten Bankdisken 4 avslås. 

Stadskansliet uppdras att utreda och presentera möjligheten till en skälig 

kompensation i enlighet med tidigare ingånget avtal och dess intentioner.       

Ärendet i sin helhet 

Börje Hedström och Eva-Britt Johansson begär att kommunen upprättar 

köpebrev och utan vederlag överlåter 2,63 % av kommunens fastigheter 

Bankbudet 5 och Bankgirot 1 till dem, på grund av att kommunen skulle vara 

bunden till detta enligt tidigare köpeavtal.  

Kommunen upplät aktuella fastigheter med tomträtt år 1969. Tomträtterna 

Bankbudet 5 och Bankgirot 1 uppläts till Riksbyggen som lek- och 

biluppställningstomt. I tomträttsavtalen för övriga fastigheter angavs att 

tomträttshavaren också erhöll andel i lek- och biluppställningstomterna. 

Eftersom det funnits separata avtal med tomträttsupplåtelse för fastigheterna 

Bankbudet 5 och Bankgirot 1 och tomträtt enligt lag inte kan upplåtas för del 

av en fastighet, kan bostadstomträttshavarna dock inte anses ha erhållit tomträtt 

i kommunens fastigheter Bankbudet 5 och Bankgirot 1. De köpeavtal som 

därefter angett att fastighetsägare inträder i tomträttshavarens ställe avseende 

lek- och biluppställningstomterna kan därför inte i sin tur stipulera tomträtt. 

Skrivningen lever inte heller upp till de särskilda krav som ställs för äganderätt.  

Börje Hedström och Eva-Britt Johansson förstås nu anföra att de skulle ha rätt 

till andel av kommunens fastigheter även om tidigare avtal inte formellt ger dem 

sådan rätt. Grunden för detta skulle vara att köparen av fastigheten varit i god 

tro om att detta ingått i fastighetsförvärvet av Bankdisken 4. Kommunen har 

dock inte överlåtit någon av aktuella fastigheter till Börje Hedström eller Eva-

Britt Johansson, utan de har i sin tur förvärvat fastigheten Bankdisken 4 av de 

som kommunen sålde fastigheten till. På grund därav, samt att kommunen 

fortfarande har lagfart för fastigheterna Bankbudet 5 och Bankgirot 1, kan de 

inte göra sådant anspråk på fastigheterna gentemot kommunen. Det saknas 

därför skyldighet att upprätta begärda köpeavtal. 

Bilaga till § 289 Begäran om rättelse av fel i köpeavtal för Bankdisken 4
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Däremot ligger det i Borås Stads intresse att kommunen verkar och uppfattas 

som avtalstroget, då detta annars riskerar att påverka stadens varumärke 

negativt inför framtida avtalsingångar. Kommunstyrelsen bedömer därmed att 

en skälig kompensation bör utgå till Börje Hedström och Eva-Britt Johansson i 

enlighet med intentionen hos tidigare avtal. Stadskansliet uppdras att ta fram ett 

underlag om förslag till denna kompensation för Kommunstyrelsen att ta 

ställning till. 

                    

 

Beslutsunderlag 

1. Begäran från Börje Hedström och Eva-Britt Johansson 

2. Svarsbrev till Börje Hedström och Eva-Britt Johansson 

 

Beslutet expedieras till 

1. Börje Hedström och Eva-Britt Johansson; ub.hedstrom@gmail.com 

2. Stadsledningskansliet Juridik; juridik@boras.se 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 

 

 



Kommunstyrelsen 
2020-08-24 

Protokollsanteckning: Projekteringsframställan för nybyggnad av 
Kristinegårdens förskola, Gisseberget 1 

Vid planering och byggnation av förskolor menar Kristdemokraterna att ambitionen måste vara att ha 
mindre enheter. Riktmärket bör vara enheter med 2 - 6 avdelningar per förskola. Utgångspunkten 
ska alltid vara att se till vad som är bäst för barnen. Det finns flera fördelar ur ett barnperspektiv med 
mindre förskolor. Avståndet mellan hem och förskola blir kortare och tryggheten blir större med 
färre barn som vistas på samma förskola. 

Kristdemokraterna 

Niklas Arvidsson 

Bilaga till § 300 Protokollsanteckning:  Projekteringsframställan för nybyggnad av Kristinegårdens 
förskola, Gisseberget 1 Protokollsanteckning 
E9 



Kommunstyrelsen 
2020-08-24 

E9 Projekteringsframställan Kristinegårdens förskola 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna har under en längre period förespråkat förskolor med mindre kapacitet, 

dels för att möjliggöra en bättre geografisk spridning av förskolor och dels för att få 

förutsättningarna till att ha ett gott utrymme för mindre klasser och därigenom högre 

personaltäthet. 

Därutöver noterar vi att den reviderade befolkningsprognosen pekar på att antalet 

förskolebarn beräknas vara lägre än tidigare antagande. Det finns därmed skäl att även 

revidera antalet förskolor och storleken av dessa inför framtiden. Genom att bygga förskolor 

med mindre kapacitet möjliggörs även en större flexibilitet kring lokaler och på så sätt en 

bättre stabilitet för Borås Stads verksamhet och föräldrar som bor i Borås. 

Vi väljer dock att inte lämna ett alternativt förslag till dagens ärende, då även om 

befolkningsprognosen för området har reviderats, så förblir kapaciteten av förskoleplatser 

densamma. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot Kommunstyrelsen 

Bilaga till § 300  Projekteringsframställan för nybyggnad av Kristinegårdens förskola, Gisseberget 1
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Datum 

2020-08-24 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00983 2.2.1.0 

Kommunfullmäktige 

Digital strategi 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå digital strategi 2020     

Sammanfattning 

För att inspirera och skapa en samsyn hölls under våren 2018 en digitaliserings-

workshop med politiker och chefer i Borås Stad. 

I detta sammanhang lyftes behovet av ett styrdokument  som vägledning i den 

framtida digitaliseringen.  IT-rådet har tagit fram en Digital Strategi. Merparten 

av nämnderna och bolagen ställer sig positiva till denna. IT-rådet har tagit 

samtliga remissvar i beaktande och valt att ändra följande text på sidan 5:  

– Arbete bör ersättas genom automatisering

Till: 

– Automatisering bör nyttjas där arbetsmoment kan ersättas.

Ärendet i sin helhet 

För att inspirera och skapa en samsyn hölls under våren 2018 en digitaliserings-

workshop med politiker och chefer i Borås Stad. 

I detta sammanhang lyftes behovet av ett styrdokument som vägledning i det 

framtidande digitaliseringen.  IT-rådet har tagit fram en Digital Strategi. 

Merparten av nämnderna och bolagen ställer sig positiva till denna. IT-rådet har 

tagit samtliga remissvar i beaktande och valt att ändra följande text på sidan 5:  

– Arbete bör ersättas genom automatisering

Till: 

– Automatisering bör nyttjas där arbetsmoment kan ersättas.

Nedan framgår samtliga förvaltningars svar 

Avstår från yttrande 

Revisionskontoret 

Borås Stadshus AB 

Valnämnden 

Bilaga till § 301 Digital strategi 2020
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Tillstyrker remissen 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Lokalförsörjningsnämnden 

BoråsBorås TME 

Akademiplatsen AB 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Arbetslivsnämnden 

Vård- och äldrenämnden 

Överförmyndarnämnden 

Sociala omsorgsnämnden 

Miljö- och konsumentnämnden 

Borås Elnät AB 

AB bostäder i Borås 

Servicenämnden 

Industribyggnader i Borås AB 

 

Tillstyrker med synpunkter 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 Målsättningar för hur arbetet med digitalisering ska leda till 
verksamhetsutveckling inom t.ex. utbildningsområdet.  

 Definition av strategiska vägval och motivering till dessa.  

 Beskrivning av hur strategin ska förankras i stadens förvaltningar och bolag 
samt på vilket sätt arbetet ska styras och ledas.  

 

Kulturnämnden 

Föreslår att meningen under rubriken Hög kvalitet och effektiv verksamhet – Arbete 
bör ersättas genom automatisering förtydligas. Det som avses är rutinarbete, inte arbete 
i vid mening. Tanken är ju, som framgår av innehållet i strategin, att digitalisering ska 
frigöra tid som kan användas för förbättrad och utökad personlig service. 

 
 
 
Förskolenämnden  
 

 Prioriterade områden och mål för digitalisering och verksamhetsutveckling 
tydliggörs.  

 Strategin vidgar begreppet digitalisering till att omfatta fler perspektiv än 
effektivisering och digitala tjänster.  

 Strategin för digitalisering kopplas tydligare till tillitsresans arbete för 
digitalisering.  

 Barn- och utbildningsperspektiven utvecklas i strategin.  
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Grundskolenämnden 

 Exempel på befintliga inriktningar för att skapa tydligare mål med vad Borås 
Stad vill med sin digitaliseringsstrategi. Tydligare mål kommer att ge bättre 
förutsättningar för att kunna fortsätta med implantering av strategin i 
förvaltningar.   

 Utöka strategin med ett avsnitt om Styrning och ledning utifrån SKL:s 
digitaliseringsstrategi. Beskriv i denna del fortsatt implementering av 
beslutsstödsystem (Business intelligence) utifrån KS beslut (Dnr KS 2019-
00374 1.2.2.0 Skrivelse införa beslutsstödsystem). Uppföljning genom BI-
system kommer att resultera i att personal kan frigöras för att utföra andra 
arbetsuppgifter samt få bättre ledning och styrning i verksamheten.  

 Tydligare beskrivning inom vilka interna områden inom Borås stad som 
digitaliseringen ska ske samt vilka interna områden som redan har 
digitaliserats. Det önskas också konkreta exempel t.ex. utförd digitalisering av 
körjournaler.   

 En komplettering med en beskrivning om hur den fortsatta implementeringen 
av strategin skall ske i förvaltningar. 

 
 

Vård- och äldrenämnden  
Under rubriken ”Hög kvalitet och effektiv verksamhet”, står att ”Arbete bör ersättas 
med automatisering”. Detta kan uppfattas som att arbetstillfällen kommer försvinna, 
vilket inte är strategins intention. Vård- och äldrenämnden anser att ordet arbete bör 
bytas ut mot ordet arbetsmoment.  
Vidare saknar Vård- och äldrenämnden ett tydligt perspektiv som belyser förbättringar 
för dem Borås Stad är till för. Borås Stad ligger i framkant i införandet av 
välfärdsteknik och har ständigt brukares och vårdtagares bästa i fokus. Välfärdsteknik 
är också ett av Vård- och äldrenämndens prioriterade områden som fastställts i 
nämndens inriktningsdokument för äldreomsorgen i Borås Stad. Därför använder 
Vård- och äldrenämnden Socialstyrelsens definition av välfärdsteknik och har utvecklat 
den: ”Digitalisering möjliggör delaktighet, trygghet, aktivitet och självständighet för de 
som bor, lever och verkar i Borås Stad.” 

 

Individ-och familjeomsorgsnämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämnden tycker det är bra att den digitala strategin 
lyfter fram att kommunens information ska vara tillgänglig digitalt för att skapa 
insyn, dialog och delaktighet. Dock anser nämnden att det mer måste 
förtydligas att kommunen tar ansvar för att sådan information som inte ska vara 
tillgänglig för allmänheten såsom integritetskänslig samt sekretessbelagd 
information tas om hand på ett rättssäkert sätt. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden hanterar mycket sådan information och det är viktigt 
att Borås Stads invånare försäkras att informationen skyddas på ett bra sätt. 

 

 
Tekniska nämnden 
Framförda synpunkter bör beaktas:  
 

 Strategin bör i klartext peka ut informationssäkerhet som en förutsättning för 
att möjliggöra digitalisering.  

 Tydliggöra skillnaden på digitisering och digitalisering för att undvika 

missförstånd runt om i organisationen. 
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Strategin kommer att kompletteras av en handlingsplan som tas fram 

tillsammans med nämnderna. 

Kommunstyrelsen bedömer att behovet av en strategi som omfattar den digitala 

processen som fortsatt stor. Däremot är digitalisering en fråga som är högst 

förknippad med ordinarie verksamhet i Borås Stad. Det föreligger därmed skäl 

att inkorporera den digitala hanteringen och utvecklingen i den ordinarie 

planeringen, för att inte låta den bli en biprodukt som hanteras vid sidan av den 

ordinarie verksamheten. 

Vidare bör inga fler strategier eller styrdokument antas i väntan på att det 

övergripande arbetet kring Borås Stads framtida dokumentstruktur är utformat. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse 

2. Digital strategi – strategi 

3. Digital strategi – slutgiltig version 

   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Samtliga nämnder och bolag 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 

 

 



- Vid införande av nya digitala tjänster och verktyg ska invånarnas möjlighet till
delaktighet och inflytande belysas.

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 

Bilaga till § 301 Digital strategi

Till Kommunstyrelsens möte 2020-08-24: 

E12: Digital strategi 

Vänsterpartiet instämmer i förslaget till digital strategi, men anser att digitaliseringens 
möjligheter till ökat inflytande och delaktighet bör synliggöras tydligare. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet att följande mening läggs till under 
rubriken Framtida utmaningar: 



Kommunstyrelsen 
2020-08-24 

SP10 Samrådssvar Mjölskivlingen 9 m. fl 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna lämnar inget alternativt förslag till ärendet, utan ser förslaget som ett 

positivt tillskott till området. Däremot väljer vi att förtydliga att trafik- parkeringssituationen i 

området bör särskilt utredas och utformas för att möjliggöra en god trafikstruktur i framtiden. 

Sverigedemokraterna avser att följa frågan och återkommer vid framtida ärendehantering om 

dessa frågor inte hanterats tillfredsställande. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot Kommunstyrelsen 

Bilaga till § 311 Samrådssvar om planbesked för detaljplan för Södra Sjöbo Mjölskivlingen 9 m.fl.
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Datum 

2020-08-24 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00761 214 

Samrådsyttrande över detaljplan för Centrum, Morfeus 

5 och 7 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget med vissa omarbetningar. 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett högre bostadshus på 19-24 
våningar alternativt fem våningar eller lägre. Kommunstyrelsen avstyrker 
alternativet om 19-24 våningar och tillstyrker alternativet om fem våningar eller 
lägre. Syftet är vidare att skapa nya lokalytor i centrum och mer liv på 
Knalletorget. För att ansluta bättre till Stadsbron och för att förhindra 
översvämningar ska torgets södra del höjas.  

Förslaget ligger i kantzonen av kvartersstaden och Knalletorget är en viktig 
plats som entré in till stadskärnan från resecentum. Det är därför mycket viktigt 
att den arkitektoniska kvaliteten på föreslagen byggnad är hög. En ny byggnad i 
detta läge anses vara lämpligt utifrån kommunens visioner och översiktsplan, då 
det bland annat bidrar till att nå stadens mål om fler boende i centrum samt en 
blandad stad. I nuläget finns det behov av en centralt belägen förskola, något 
som kommer bli än mer angeläget i och med planförslaget. 

Planområdet angörs med bil från Lilla Brogatan och det kommer finnas 
korttidsparkering utanför byggnaden. Då planområdet är för litet för att 
inrymma parkeringsplatser kommer dessa att lösas med parkeringsköp. I 
nuläget pågår ett arbete med att reda ut fördelningen av kostnader för 
trafikåtgärder kopplade till exploateringar i västra centrum. Detaljplanen bör 
inte gå ut på granskning innan detta arbete är klart. 

Det bör tillkomma bestämmelser i planförslaget om att bostäder inte tillåts i 

markplan samt att 3D-fastighetsbildning för utskjutande balkonger möjliggörs. 

Vidare bör de ytor för uteserveringar som i nuvarande förslag ligger på 

kvartersmark istället ligga på allmän platsmark. 

Ärendet i sin helhet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett högre bostadshus på 19-24 

våningar alternativt fem våningar eller lägre på den obyggda ytan öster om 

Knalletorget. En byggnad på 19-24 våningar skulle innebära ett tillskott på drygt 

Bilaga till § 314 Samrådsyttrande över detaljplan för Centrum, Morfeus 5 och 7 
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120 lägenheter i centrum och kommer kraftigt förändra rutnätsstaden Borås. 

Syftet är vidare att skapa nya lokalytor i centrum och mer liv på Knalletorget. 

Det är inte lämpligt att genomföra så pass stora förändringar utan att ha 

producerat ett program för stadskärnan där dess utveckling, beaktat de 

kulturhistoriska aspekterna av Borås Stad och dess framtid, noggrant förankrats 

hos invånarna och politiken.  

 

För att ansluta bättre till Stadsbron och för att förhindra översvämningar ska 

torgets södra del höjas. Vid ett 100-års flöde skulle Knalletorget och den 

obebyggda ytan på Morfeus i dagsläget svämma över med upp till en halvmeters 

djup. Enligt MSBs kartering skulle föreslagen höjning av torget göra att 

byggnaden klarar sig från både ett 100- och 200-årsflöde och det skulle även bli 

möjligt att evakuera delar av centrum via Stadsbron vid ett beräknat högsta 

flöde. 

 

En ny byggnad i detta läge anses vara lämpligt utifrån kommunens visioner och 

översiktsplan, då det bland annat bidrar till att nå stadens mål om fler boende i 

centrum samt en blandad stad. Vidare skulle ett tillskott på drygt 100 nya 

lägenheter stärka efterfrågan på kommersiell och offentlig service i centrum 

vilket är positivt. Inom en kilometer från planområdet finns offentlig service i 

form av fem förskolor och flera skolor. Det finns dock redan idag behov av en 

centralt belägen förskola, något som kommer bli än mer angeläget i och med 

planförslaget.   

Förslaget ligger i kantzonen av kvartersstaden och möter besökare som rör sig 
mot centrum västerifrån. Knalletorget är en viktig plats som entré in till 
stadskärnan från resecentum och den arkitektoniska kvaliteten på föreslagen 
byggnad ska därför vara hög.  
 
Planområdet angörs med bil från Lilla Brogatan och det kommer finnas 
korttidsparkering utanför byggnaden. Då planområdet är för litet för att 
inrymma parkeringsplatser kommer dessa att lösas på kommunens 
parkeringsplatser med parkeringsköp. Detta innebär att exploatören betalar en 
summa för det parkeringsbehov som planen skapar. Dessa pengar blir sedan 
öronmärkta för byggnation av parkeringshus i centrala lägen. 
 
I nuläget pågår ett arbete med att reda ut fördelningen av kostnader för 
trafikåtgärder kopplade till exploateringar i västra centrum. De trafikåtgärder 
som behövs i anslutning till Brodalsmotet kommer medföra stora kostnader 
och hur åtgärderna ska finansieras är ännu inte beslutat. Sannolikt kommer flera 
exploateringsprojekt, inklusive Morfeus, behöva bidra ekonomiskt. 
Detaljplanen bör därför inte gå ut på granskning innan detta arbete är klart. 
 
I planbeskrivningen står det att den föreslagna byggnadens bottenvåning ska 

vara öppen med stora glaspartier och kommer innehålla lokaler så som 

restaurang eller liknande. Detta säkerställs dock inte i nuvarande planförslag. 

Bostäder i markplan bedöms inte vara lämpligt i detta läge då det är viktigt att 

torget och ytan kring föreslagen byggnad inte upplevs vara privat. Det bör 

därför tillkomma en bestämmelse i planförslaget om att bostäder inte tillåts i 
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markplan. För att säkerställa att ytor för uteserveringar fortsatt tillgängliggörs 

för allmänheten bör dessa ytor ligga på allmän platsmark. Vidare bör det 

tillkomma en planbestämmelse i plankartan som möjliggör 3D-

fastighetsbildning för utskjutande balkonger. 

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd Morfeus, 2020-05-15 

2. Planbeskrivning, 2020-05-15 

3. Plankarta, 2020-05-15   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 

 

mailto:detaljplanering@boras.se


Kommunstyrelsen 
2020-08-24 

Protokollsanteckning: Revidering, energi- och klimatstrategi (SP14) 

Moderaterna och Kristdemokraterna väljer att inte delta i beslutet utan hänvisar till de remissvar 
som respektive parti lämnar.  

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

Annette Carlson Niklas Arvidsson 

Bilaga till § 315 Remiss, Revidering, energi- och klimatstrategi 

Protokollsanteckning 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-08-24 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00430 

Remiss, Revidering energi- och klimatstrategi 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avstyrker förslag till Energi- och klimatstrategin      

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har fått revideringen av energi- och klimatstrategin på 

remiss. Sen den förra strategin antogs har en koldioxid budget tagits fram som 

anger ambitionsnivån för utsläppen av koldioxid inom Borås kommun. En 

annan viktigt skillnad jämfört med den förra strategin är att anpassningen till ett 

förändrat klimat är inkluderat i strategin.  

I strategin om integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens 

verksamheter finns det med några exempel på vad det skulle kunna innebära. 

Det finns en svaghet i att ge exempel eftersom alla då inte känner sig berörda. 

Strategin som handlar om trygg och säker infrastruktur i ett förändrat klimat 

beskrivet ett område som kommunen och dess bolag redan jobbar med idag 

nämligen att skapa en robust infrastruktur. Det vore önskvärd om strategin 

kopplade till det arbete som redan pågår och lyfte behovet av mer kunskap om 

klimatförändringar och deras inverkan infrastrukturen.   

Borås stad har en krisorganisation, det har vi sett inte minst under våren. 

Krisorganisationen ska användas för alla samhällsstörningar och kommer inte 

ha något särskild fokus på klimat. Däremot så är det viktigt att kunskaper om 

klimatförändringar och deras konsekvenser inkluderas i kommunens 

sårbarhetsanalys. 

Strategierna som handlar om teknisk infrastruktur samt ledning i kris kan därför 

med fördel slås ihop till en strategi som handlar om att öka kunskaperna om 

hur klimatförändringar kan skapa samhällsstörningar och hur vi kan minska 

risken för samhällsstörningar genom att vara väl förberedda. 

Den presenterade strategin är däremot vag och saknar vägledning kring 

proportionalitet. Detta riskerar att strategin för vissa nämnder/bolag blir 

ytterligare ett byråkratiskt skrivbordsdokument medan det för andra 

nämnder/bolag skulle kunna bli enormt kostnadsdrivande och gå ut över 

verksamhetens kvalité och samhällsnytta.  

Strategin saknar också perspektivet att en klimatinsats som driver kommunens 

kostnad i förlängningen tär på kommuninvånarnas ekonomiska förutsättningar 

Bilaga till § 315 Remiss, Revidering energi- och klimatstrategi 
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att själva göra energi-/klimat-/miljöval och insatser. Många privata insatser ger 

ofta större effekt per krona än en kommunal sådan. Med andra ord riskerar 

välmenade kommunala investeringar, som är kostnadsdrivande, att i själva 

verket ha en negativ energi-/klimat-/miljökonsekvens i ett helhetsperspektiv. 

 

Det saknas adekvata förslag att mäta effekten/resultatet av olika åtgärder. 

Särskilt beaktat de insatser som påverkar eller är beroende av privatpersoner 

och näringsidkare, vilka även utgör en del av underlaget för målet som 

stipuleras i koldioxidbudgeten. Detta är bekymmersamt då olika åtgärder 

därmed kan få direkt kontraproduktiva resultat ur ett systemperspektiv. 

Exempelvis så kan en uppgradering av en fordonsflotta till energisnålare fordon 

ses som en klimatinsats samtidigt som effekten av att producera nya bilarna 

totalt sett kan vara en miljöbelastning jämfört med att behålla fordonsflotta 

något längre.  

 

Då många viktiga aspekter inte beaktats och bemöts, samt att strategin saknar 

adekvata mål och verktyg kring hur man mäter och följer upp insatsernas 

påverkan, leder till att strategin endast kan bedömas som bristfällig och måste 

utvecklas.                    

Beslutsunderlag 

1. Energi- och klimatstrategi_remissv, 2020-05-11 

2. Missiv, 2020-05-11   

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden /miljo@boras.se 

Ange diarienummer 2020-1396 i e-postmeddelandet.  

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 

 

mailto:/miljo@boras.se


Borås Stad 
Kommunstyrelsen 

2020-08-24 
Initiativärende 

Strategi kring rutnätsstaden 

Under hela den förindustriella epoken strävade stadsplanerare efter ett rätvinkligt 
planmönster, där gator och kvarter bildar rutor, planen kallas därför rutnätsplan. Denna 
term innebär ett system där gator är genomgående genom hela stadsområdet och skär 
varandra i mer eller mindre räta vinklar. Några gator utgör huvudgator, vilka utformas i regel 
något bredare. Plantypen kallas även "renässansplan", men den har funnits redan under 
antiken och praktiserades vid nyplaneringen av många medeltida städer. 

I Sverige användes rutnätsplaner i stor omfattning i samband med den enorma planerings- 
och nybyggnadsverksamheten under stormaktstiden. Cirka 50 nya städer grundades och 
praktisk taget samtliga fick rutnätsplaner. 

Borås Stads stadskärna utgörs av en rutnätsstad. Ett helhetsgrepp och en strategi bör 
arbetas fram som dels definierar var gränserna för rutnätsstaden utgörs samt på vilket sätt 
detta område skall utvecklas så att de värden som är berikande för staden definieras och 
bevaras. På detta sätt kan vi tillvarata kulturhistoriska aspekter och bereda vision för 
stadskärnans framtid. 

Sverigedemokraterna föreslår Kommunstyrelsen att besluta, 

Att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett sammanhängande 
program över rutnätsstaden Borås och dess utveckling.  

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd Ledamot, Kommunstyrelsen 

Bilaga till § 316 Initiativärende: Strategi kring rutnätsstaden



Bilaga till § 317 Initiativärende: Kalla till partiöverskridande överläggningar om 
kollektivtrafikutredningen

Initiativärende till kommunstyrelsens sammanträde 2020-08-24: 

Kalla till partiöverskridande överläggningar om 
kollektivtrafikutredningen 

I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget för 2020 bifölls ett yrkande om att en 
ny politiskt ledd utredning av kollektivtrafikens dragning genom centrum skulle genomföras. 
Trots att åtta av årets tolv månader redan har passerat har det mitt-socialdemokratiska styret 
inte tagit initiativ till att inleda detta arbete. 

Det har vidare kommit till vår kännedom att planerna för att flytta linje 1 från Allégatan – 
trots kommunfullmäktiges beslut om en ny utredning – fortgår på tjänstemannanivå och i 
kontakterna med Nobina och Västtrafik. Bland annat har det diskuterats vilka 
infrastruktursanpassningar som staden behöver genomföra för att möjliggöra för flytten. Vi 
befarar därför att styret försöker runda kommunfullmäktiges beslut och att den planerade 
utredningen ställs inför fullbordat faktum. Detta anser vi skulle vara demokratiskt tvivelaktigt. 

Med anledning av detta föreslår våra tre partier gemensamt: 

Att det skyndsamt kallas till partiöverskridande överläggningar för att inleda arbetet med 
utredningen om kollektivtrafikens dragning genom centrum. 

För Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet i kommunstyrelsen: 

Annette Carlson (M) 
Niklas Arvidsson (KD) 
Ida Legnemark (V) 
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