
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare kallas till 
sammanträde torsdagen den 26 september 2019 kl. 17.00 i
Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42

Ärenden

1  Upprop

2  Allmänhetens frågestund

3  Val av justerande ledamöter

4  Anmälningsärenden

5  Inkomna interpellationer och enkla frågor

6  Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval

7  Svar på motion av Annette Carlson (M) och Oliver Öberg (M):  
Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad trygghet (Nr 119) 

8  Svar på motion av Patric Cerny (L): Dags att förstärka prevention och  
rehabilitering hos våra äldre.(Nr 120) 

9  Svar på motion av Heiti Ernits (MP) Stadsodling för ett hållbarare Borås (Nr 121) 

10  Svar på  motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) -  
Professionalisera bolagsstyrelserna (Nr 122) 

11  Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019 över Kommunfullmäktiges uppdrag som  
inte ingår i budget (Nr 123) 

12  Kartläggning av Borås Stads nuvarande arbete med mänskliga rättigheter  
samt fortsatt arbete med att stärka mänskliga rättigheter. (Nr 124) 

13   Beredningen för medborgardialog (Nr 125) 

14   Rapport gällande avtalssamverkan i Borås stad (Nr 126) 

15  Utseende av nämndemän för mandatperioden  
1 januari 2020 - 31 december 2023  (Nr 127) 

16  Norrby 2.1, inhyrning av förskola (Nr 128) 

17  Förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. (Nr 129) 



18  Program för Nationella minoriteter (Nr 130) 

19   Program för ett integrerat samhälle (Nr 131) 

20  Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen LL Frimans Donation. (Nr 132) 

21  Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning (Nr 133) 

22  Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
år 2019 (Nr 134) 

23  Avfallstaxa - hushåll inför 2020. (Nr 135). 

24  Välfärdsbokslut 2018 (Nr 136) 

25  Kv Carolus 1, Stora Kyrkogatan 4 - förhyrning av lokal för familjecentral  
för Förskoleförvaltningen (Nr 137) 

26  Ansvarsfördelning och process kopplat till Social bostäder (Nr 138) 

27  Svar på motion av Hanna Bernholdsson (MP) och Tom Andersson (MP):  
Avskaffa tjänstemän - tillsätt tjänstepersoner (Nr 139) 

28   Svar på motion av Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V ) om att utreda  
en biokolanläggning i Borås (Nr 140) 

29   Svar på motion av Annette Carlson (M), Pirita Isegran (M), Annacarin Martinsson (M)  
och Anne-Marie Ekström (L): Fimpa rätt (Nr 141) 

30  Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD):  
En bättre skola i Borås (Nr 142)  

 
2019-09-13

Per-Olof Höög     Carl Morberg 
Kommunfullmäktiges ordförande Kommunsekreterare
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1(2) 
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2019-05-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00371 2.8.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson och Oliver Öberg 
(M) Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad 
trygghet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad. 

 

Reservationer 
Mot förslaget reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och 
Niklas Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande, se bilaga. 

Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.            

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson och Oliver Öberg (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-05-17 lämnat in förslaget att Borås Stad aktivt ska arbeta 
tillsammans med polisen för att trygghetskameror ska kunna användas på 
brottsutsatta områden i centrala Borås. 

Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) har 
en nära och kontinuerlig samverkan med lokalpolisområde Borås om bland 
annat trygghetsfrågor. 

Lokalpolisområde Borås har i en skrivelse 2018-11-19 ingivit en anmodan 
gällande kameraövervakning i Borås Stad. I anmodan hemställs att 
Lokalpolisområde Borås tillsammans med Borås Stad utreder förutsättningar 
och tar fram en plan för en eventuell samverkan vad gäller kameraövervakning 
vid otrygga platser i Borås Stad.  

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-07 beslutades att utreda 
förutsättningar och ta fram en plan för eventuell samverkan vad gäller 
kameraövervakning i Borås Stad. CKS arbetar med att ta fram förutsättningar 
och förslag på plan för en eventuell samverkan vad gäller kameraövervakning 
och målsättningen är att den ska vara klar för beslut till hösten 2019. 

Nr 119
Svar på motion av Annette Carlson (M) och  
Oliver Öberg (M): Trygghetskameror på brottsutsatta 
platser för ökad trygghet

2019-05-20 Dnr KS 2018-00371 2.8.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Annette Carlson (M) och Oliver Öberg (M) 
2. Bilaga: Protokollsutdrag 2019-01-21 § 25 Anmodan  

Samverkan 
Polismyndigheten, Polisområde Älvsborg, Lokalpolisområde Borås. 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande  Peder Englund
    Avdelningschef 

B 2362



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Annette Carlson (M) och Oliver Öberg (M) 
2. Bilaga: Protokollsutdrag 2019-01-21 § 25 Anmodan  

Samverkan 
Polismyndigheten, Polisområde Älvsborg, Lokalpolisområde Borås. 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande  Peder Englund
    Avdelningschef 

 B 2363
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SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-05-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00371 2.8.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG  

Svar på motion av Annette Carlson och Oliver Öberg 
(M) Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad 
trygghet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalls.            

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson och Oliver Öberg (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-05-17 lämnat in förslaget att Borås Stad aktivt ska arbeta 
tillsammans med polisen för att trygghetskameror ska kunna användas på 
brottsutsatta områden i centrala Borås. 

Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) har 
en nära och kontinuerlig samverkan med lokalpolisområde Borås om bland 
annat trygghetsfrågor. 

Lokalpolisområde Borås har i en skrivelse 2018-11-19 ingivit en anmodan 
gällande kameraövervakning i Borås Stad. I anmodan hemställs att 
Lokalpolisområde Borås tillsammans med Borås Stad utreder förutsättningar 
och tar fram en plan för en eventuell samverkan vad gäller kameraövervakning 
vid otrygga platser i Borås Stad.  

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-07 beslutades att utreda 
förutsättningar och ta fram en plan för eventuell samverkan vad gäller 
kameraövervakning i Borås Stad. CKS arbetar med att ta fram förutsättningar 
och förslag på plan för en eventuell samverkan vad gäller kameraövervakning 
och målsättningen är att den ska vara klar för beslut till hösten 2019. 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Annette Carlson (M) och Oliver Öberg (M) 
2. Bilaga: Protokollsutdrag 2019-01-21 § 25 Anmodan  

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Samverkan 
Polismyndigheten, Polisområde Älvsborg, Lokalpolisområde Borås. 

 

Allianspartierna i Borås 
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson  
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Samverkan 
Polismyndigheten, Polisområde Älvsborg, Lokalpolisområde Borås. 

 

Allianspartierna i Borås 
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson  
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Borås 
2019-05-20 

Kommunstyrelsen 
CKS1. Svar på motion 

 
 

 
 
 

 

Protokollsanteckning 
 
 
Sverigedemokraterna ställer sig bakom motionen som syftar till att verka för att 

trygghetskameror även ska kunna användas i de centrala delarna i Borås, i den mån polisen 

själva finner det lämpligt.  Det är glädjande att se att ämnet kommit upp på dagordningen 

och att även andra partier nu ansluter sig till den linje som vårt parti drivit i flertalet år. 

Frågan är ytterst angelägen då många av stadens invånare känner en ökad otrygghet när de 

rör sig i Borås centrala delar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna 
 
 
 
Andreas Exner   Kristian Silbvers 
Kommunalråd   Ledamot Kommunstyrelsen 

MOTION  2018-05-17 
MODERATERNA   KOMMUNFULLMÄKTIGE 

   

 
Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad trygghet 

 
Trygghet är en förutsättning för att stadens invånare ska kunna leva ett gott liv. Tillåts otrygghet 
och kriminalitet att få fäste blir det betydligt svårare att leva det liv man själv önskar. Att 
upprätthålla lag och ordning och skapa trygga miljöer är således en fråga om att försvara varje 
människas frihet, och därför naturligt för Moderaterna att prioritera. 
 
Som en del i den större trygghetssatsning som partiet har startat, vill vi utöka möjligheten att 
använda kameraövervakning. Kameraövervakning har tidigare använts på i Borås - med goda 
resultat - för att bekämpa kriminalitet. Nu har polisen meddelat att kameraövervakning kommer 
nyttjas i områden, som tillsammans med Borås Stad och AB Bostäder, identifierats som särskilt 
brottsutsatta. Det ser vi som mycket positivt.  

 
Moderaterna ser dock även att andra delar av staden sedan en tid präglats av upplevd otrygghet 
och kriminalitet. Det gäller bland annat de centrala delarna av Borås. Vi föreslår därför att 
kommunen ska verka för att trygghetskameror även ska kunna användas i dessa områden i den 
mån polisen själva finner det lämpligt.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Att Borås Stad aktivt arbetar tillsammans med polisen för att trygghetskameror ska kunna 
användas på brottsutsatta områden i centrala Borås. 
 
För Moderaterna  
 
Annette Carlson (M) 
Oliver Öberg (M) 
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MOTION  2018-05-17 
MODERATERNA   KOMMUNFULLMÄKTIGE 

   

 
Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad trygghet 

 
Trygghet är en förutsättning för att stadens invånare ska kunna leva ett gott liv. Tillåts otrygghet 
och kriminalitet att få fäste blir det betydligt svårare att leva det liv man själv önskar. Att 
upprätthålla lag och ordning och skapa trygga miljöer är således en fråga om att försvara varje 
människas frihet, och därför naturligt för Moderaterna att prioritera. 
 
Som en del i den större trygghetssatsning som partiet har startat, vill vi utöka möjligheten att 
använda kameraövervakning. Kameraövervakning har tidigare använts på i Borås - med goda 
resultat - för att bekämpa kriminalitet. Nu har polisen meddelat att kameraövervakning kommer 
nyttjas i områden, som tillsammans med Borås Stad och AB Bostäder, identifierats som särskilt 
brottsutsatta. Det ser vi som mycket positivt.  

 
Moderaterna ser dock även att andra delar av staden sedan en tid präglats av upplevd otrygghet 
och kriminalitet. Det gäller bland annat de centrala delarna av Borås. Vi föreslår därför att 
kommunen ska verka för att trygghetskameror även ska kunna användas i dessa områden i den 
mån polisen själva finner det lämpligt.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Att Borås Stad aktivt arbetar tillsammans med polisen för att trygghetskameror ska kunna 
användas på brottsutsatta områden i centrala Borås. 
 
För Moderaterna  
 
Annette Carlson (M) 
Oliver Öberg (M) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-21 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 25 Dnr KS 2018-00820 2.8.2.25 

Anmodan gällande kameraövervakning i Borås Stad 

Kommunstyrelsens beslut 
Utreda förutsättningar och ta fram en plan för eventuell samverkan vad gäller 
kameraövervakning vid otrygga platser i Borås Stad.       

Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Polismyndigheten, Region Väst, Lokalpolisområde Borås, hemställer att Borås 
Stad tillsammans med Lokalpolisområde Borås utreder förutsättningar och tar 
fram en plan för en eventuell samverkan vad gäller kameraövervakning vid 
otrygga platser i Borås Stad.  

Det som behövs kartläggas i en eventuell samverkan är exempelvis ansvars-och 
kostnadsfördelning, behovsanalyser samt nyttjanderätter vid kameraplacering 
samt integritetsfrågor. 

Beslutsunderlag 
1. Inkommen skrivelse från Polismyndigheten
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Ingegerd Eriksson 
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1(2) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00645 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Patric Cerny (L): Dags att förstärka 
prevention och rehabilitering hos våra äldre. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalles           

Sammanfattning 
Patric Cerny har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-20 lämnat in 
förslaget att Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utreda motionens 
intentioner att införa ”Äldrehälsan” i Borås Stad.          

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden och Centrala 
pensionärsrådet. Både Vård- och äldrenämnden och Centrala pensionärsrådet 
tillstyrker motionen. 
 
Vård- och äldrenämnden är positiva till ett utredningsuppdrag om inrättande av 
en så kallad ”Äldrehälsa”. Processen ”Tillhandahålla hälso- och sjukvård” inom 
Vård- och äldreförvaltningen är ännu inte processkartlagd, därför behöver det 
utredas hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut idag och hur det kan utvecklas 
samt hur det påverkar Vård- och äldrenämndens ekonomi. Hänsyn behöver tas 
till det stora rekryteringsbehovet inom Vård- och äldreförvaltningen och 
gränsdragningar mellan Borås Stads och Västra Götalandsregionens 
ansvarsområden behöver klargöras. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Vård- och äldrenämnden förslag till ett 
utredningsuppdrag. Viktigt att utreda hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut 
idag och hur det kan utvecklas samt vilka effekter detta kan ge men också vilka 
ekonomiska förutsättningar nämnden har för inrättande av en ”Äldrehälsa”. I 
utredningen behöver ansvarsområden kopplat till Västra Götalandsregionen 
klargöras.  

Ärendet i sin helhet 
Patric Cerny har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-20 lämnat in 
förslaget att Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utreda motionens 
intentioner att inför ”Äldrehälsan” i Borås Stad.  
 

Nr 120
Svar på motion av Patric Cerny (L): Dags att förstärka 
prevention och rehabilitering hos våra äldre.
2019-06-03 Dnr KS 2018-00645 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

I motionen framgår att med en åldrande befolkning och en förbättrad 
överlevnad kommer andelen vårdtagare med bland annat neurologiska skador 
och neurologiska sjukdomar att öka. I och med att sjukhusen lyckas rädda fler 
liv ställer det också ökade och mer avancerade krav på andra vårdnivåer i 
sjukvårdskedjan. Detta gäller även på kommunnivå. Primärvården har 
exempelvis med inrättandet av neurovårdsteam tagit ett lovvärt initiativ att 
omhänderta de invånare som inte är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård.  
 
Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden och Centrala 
pensionärsrådet. Både Vård- och äldrenämnden och Centrala pensionärsrådet 
tillstyrker motionen. 
  
Vård- och äldrenämnden är positiva till ett utredningsuppdrag om inrättande av 
en så kallad ”Äldrehälsa”. Processen ”Tillhandahålla hälso- och sjukvård” inom 
Vård- och äldreförvaltningen är ännu inte processkartlagd, därför behöver det 
utredas hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut idag och hur det kan utvecklas 
samt hur det påverkar Vård- och äldrenämndens ekonomi. Hänsyn behöver tas 
till det stora rekryteringsbehovet inom Vård- och äldreförvaltningen och 
gränsdragningar mellan Borås Stads och Västra Götalandsregionens 
ansvarsområden behöver klargöras. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Vård- och äldrenämnden förslag till ett 
utredningsuppdrag. Viktigt att utreda hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut 
idag och hur det kan utvecklas och vilka effekter detta kan ge men också vilka 
ekonomiska förutsättningar nämnden har för inrättande av en ”Äldrehälsa. I 
utredningen behöver ansvarsområden kopplat till Västra Götalandsregionen 
klargöras. 

Beslutsunderlag 
1. Yttrande över motion av Patric Cerny (L), Dags att förstärka prevention och 
rehabilitering hos våra äldre från Centrala pensionärsrådet, 2019-05-02 
2. Yttrande över motion av Patric Cerny (L), Dags att förstärka prevention och 
rehabilitering hos våra äldre från Vård- och Äldrenämnden, 2019-03-29.  
3. Inkommen motion av Patric Cerny (L), Dags att förstärka prevention och 
rehabilitering hos våra äldre, 2018-09-19  
 

Malin Carlsson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

I motionen framgår att med en åldrande befolkning och en förbättrad 
överlevnad kommer andelen vårdtagare med bland annat neurologiska skador 
och neurologiska sjukdomar att öka. I och med att sjukhusen lyckas rädda fler 
liv ställer det också ökade och mer avancerade krav på andra vårdnivåer i 
sjukvårdskedjan. Detta gäller även på kommunnivå. Primärvården har 
exempelvis med inrättandet av neurovårdsteam tagit ett lovvärt initiativ att 
omhänderta de invånare som inte är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård.  
 
Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden och Centrala 
pensionärsrådet. Både Vård- och äldrenämnden och Centrala pensionärsrådet 
tillstyrker motionen. 
  
Vård- och äldrenämnden är positiva till ett utredningsuppdrag om inrättande av 
en så kallad ”Äldrehälsa”. Processen ”Tillhandahålla hälso- och sjukvård” inom 
Vård- och äldreförvaltningen är ännu inte processkartlagd, därför behöver det 
utredas hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut idag och hur det kan utvecklas 
samt hur det påverkar Vård- och äldrenämndens ekonomi. Hänsyn behöver tas 
till det stora rekryteringsbehovet inom Vård- och äldreförvaltningen och 
gränsdragningar mellan Borås Stads och Västra Götalandsregionens 
ansvarsområden behöver klargöras. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Vård- och äldrenämnden förslag till ett 
utredningsuppdrag. Viktigt att utreda hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut 
idag och hur det kan utvecklas och vilka effekter detta kan ge men också vilka 
ekonomiska förutsättningar nämnden har för inrättande av en ”Äldrehälsa. I 
utredningen behöver ansvarsområden kopplat till Västra Götalandsregionen 
klargöras. 

Beslutsunderlag 
1. Yttrande över motion av Patric Cerny (L), Dags att förstärka prevention och 
rehabilitering hos våra äldre från Centrala pensionärsrådet, 2019-05-02 
2. Yttrande över motion av Patric Cerny (L), Dags att förstärka prevention och 
rehabilitering hos våra äldre från Vård- och Äldrenämnden, 2019-03-29.  
3. Inkommen motion av Patric Cerny (L), Dags att förstärka prevention och 
rehabilitering hos våra äldre, 2018-09-19  
 

Malin Carlsson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

B 2372

2018-09-20MOTION    
KOMMUNFULLMÄKTIGE  Liberalerna

Dags att förstärka prevention och rehabilitering hos våra
äldre!

Kunskapsutvecklingen inom vård och omsorg har det senaste
decenniet utvecklats kraftigt. Insatser som för 10-20 år sedan
ansågs som komplicerade och avancerande görs idag på rutin.
Denna kunskapsutveckling sker inom vård och omsorgens alla
områden som exempelvis: operationsmetoder,
undersökningsmetoder, medicinering, rehabilitering,
hjälpmedel och förebyggande insatser.

Med en åldrande befolkning och en förbättrad överlevnad
kommer andelen vårdtagare med bland annat neurologiska
skador och neurologiska sjukdomar att öka. I och med att
sjukhusen lyckas rädda fler liv ställer det också ökade och mer
avancerade krav på andra vårdnivåer i sjukvårdskedjan. Detta
gäller även på kommunnivå. Primärvården har exempelvis
med inrättandet av neurovårdsteam tagit ett lovvärt initiativ att
omhänderta de invånare som inte är inskrivna i kommunal
hälso- och sjukvård.

Nu tycker vi i Liberalerna Borås att också Borås Stad ska ta ett
större ansvar gentemot de som är inskrivna i kommunal hälso-
och sjukvård på samma sätt som Primärvården har gjort med
inrättandet av neurovårdsteam.

Förebyggande åtgärder och adekvata rehabiliteringsinsatser på
kommunal nivå förbättrar inte bara livskvalitet och hälsa på
individnivå, utan minskar även framtida kommunala kostnader
för Borås Stad.

För att förebygga lidande och förbättra hälsan för de äldre men
också för att förebygga en alltför hög förestående
kostnadsutveckling inom vård- och omsorg i Borås Stad så bör
Borås Stad inrätta en ”Äldrehälsa”. ”Äldrehälsan” skulle
kunna vara uppbyggt och arbeta på ett snarlikt sätt som
Elevhälsan. Elevhälsan utgår centralt och arbetar konsultativt
mot skolornas personal, föräldrar och elever. På samma sätt
kan också ”Äldrehälsan” arbeta centralt och konsultativt mot
äldreboenden, anhöriga och kommuninvånare som är
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2018-09-20MOTION    
KOMMUNFULLMÄKTIGE  Liberalerna

Dags att förstärka prevention och rehabilitering hos våra
äldre!

Kunskapsutvecklingen inom vård och omsorg har det senaste
decenniet utvecklats kraftigt. Insatser som för 10-20 år sedan
ansågs som komplicerade och avancerande görs idag på rutin.
Denna kunskapsutveckling sker inom vård och omsorgens alla
områden som exempelvis: operationsmetoder,
undersökningsmetoder, medicinering, rehabilitering,
hjälpmedel och förebyggande insatser.

Med en åldrande befolkning och en förbättrad överlevnad
kommer andelen vårdtagare med bland annat neurologiska
skador och neurologiska sjukdomar att öka. I och med att
sjukhusen lyckas rädda fler liv ställer det också ökade och mer
avancerade krav på andra vårdnivåer i sjukvårdskedjan. Detta
gäller även på kommunnivå. Primärvården har exempelvis
med inrättandet av neurovårdsteam tagit ett lovvärt initiativ att
omhänderta de invånare som inte är inskrivna i kommunal
hälso- och sjukvård.

Nu tycker vi i Liberalerna Borås att också Borås Stad ska ta ett
större ansvar gentemot de som är inskrivna i kommunal hälso-
och sjukvård på samma sätt som Primärvården har gjort med
inrättandet av neurovårdsteam.

Förebyggande åtgärder och adekvata rehabiliteringsinsatser på
kommunal nivå förbättrar inte bara livskvalitet och hälsa på
individnivå, utan minskar även framtida kommunala kostnader
för Borås Stad.

För att förebygga lidande och förbättra hälsan för de äldre men
också för att förebygga en alltför hög förestående
kostnadsutveckling inom vård- och omsorg i Borås Stad så bör
Borås Stad inrätta en ”Äldrehälsa”. ”Äldrehälsan” skulle
kunna vara uppbyggt och arbeta på ett snarlikt sätt som
Elevhälsan. Elevhälsan utgår centralt och arbetar konsultativt
mot skolornas personal, föräldrar och elever. På samma sätt
kan också ”Äldrehälsan” arbeta centralt och konsultativt mot
äldreboenden, anhöriga och kommuninvånare som är

inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. ”Äldrehälsans”
uppgifter skulle kunna vara att:

- Ansvara för kunskapsspridning av ny forskning som kan
ha betydelse för vårdtagarna, anhöriga och personal.

- Säkerställa att utmärkt omhändertagande gällande
rehabilitering och förebyggande arbete på t.ex. ett
äldreboende, också sprids andra äldreboenden
kommunen.

- Ge utbildning och stöttning till vårdpersonal så att de i sitt
dagliga arbete också ska kunna känna sig trygga och ha
goda förutsättningar att möta vårdtagare med mer
komplicerad problematik.

- Att i specifika fall också kunna jobba direkt med
vårdtagaren.

- Exempel på professioner som skulle kunna ingå i en
”Äldrehälsa” skulle kunna vara: Sjuksköterska (med
utökad kunskap i neurologi och/eller geriatrik),
Fysioterapeut (med utökad kunskap i neurologi och/eller
geriatrik), Arbetsterapeut (med utökad kunskap i
neurologi och/eller geriatrik), Logoped, Dietist, Kurator
och Psykolog. Samt tillgång till Läkare.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås 
kommunfullmäktige besluta att:
Vård- och äldre nämnden får i uppdrag att utreda en 
motionens intentioner att inför ”Äldrehälsan” i Borås Stad.

Patric Cerny (L)
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Centrala pensionärsrådet 
Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65 

2018-12-12 Diarienummer  
2018--00645 

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 

Svar på motion från Patric Cerny (L): Dags att 
förstärka prevention och rehabilitering hos 
våra äldre.  
 

Centrala pensionärsrådets beslut 
Vid sammanträdet den 12 december 2018 § 52 beslutade rådet att ställa sig bakom 
motionen. 
 
Enligt uppdrag 

 

Ingegerd Eriksson 

Sekreterare Centrala pensionärsrådet 

  

 

 

 

Vård- och äldrenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Ramnåsgatan 1 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-03-26 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00002 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss, motion: Dags att förstärka prevention och 
rehabilitering hos våra äldre 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka motionen ” Dags att förstärka 
prevention och rehabilitering hos våra äldre”.         

Sammanfattning 
I motionen beskrivs hur kunskapsutvecklingen inom vård- och omsorg har 
utvecklats kraftigt under det senaste decenniet. Med en åldrande befolkning 
kommer andelen vårdtagare med bland annat neurologiska skador och 
neurologiska sjukdomar att öka. Motionären tycker därför att Borås Stad ska ta 
ett större ansvar gentemot de som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård, 
på samma sätt som Primärvården har gjort med inrättandet av neurovårdsteam. 
Borås Stad bör alltså inrätta en ”Äldrehälsa” som arbetar centralt och 
konsultativt mot äldreboenden, anhöriga och kommuninvånare som är 
inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård.  

Vård- och äldrenämnden är positiva till ett utredningsuppdrag om inrättande av 
en så kallad ”Äldrehälsa”. Processen ”Tillhandahålla hälso- och sjukvård” inom 
Vård- och äldreförvaltningen är ännu inte processkartlagd, därför behöver det 
utredas hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut idag och hur det kan utvecklas 
samt hur det påverkar Vård- och äldrenämndens ekonomi. Hänsyn behöver tas 
till det stora rekryteringsbehovet inom Vård- och äldreförvaltningen och 
gränsdragningar mellan Borås Stads och Västra Götalandsregionens 
ansvarsområden behöver klargöras.  

Vård- och äldrenämnden tillstyrker därmed motionen ” Dags att förstärka 
prevention och rehabilitering hos våra äldre”.    

Ärendet i sin helhet 
I motionen beskrivs hur kunskapsutvecklingen inom vård- och omsorg har 
utvecklats kraftigt under det senaste decenniet. Med en åldrande befolkning 
kommer andelen vårdtagare med bland annat neurologiska skador och 
neurologiska sjukdomar att öka. I och med att sjukhusen lyckas rädda fler liv 
ställer det också ökade och mer avancerade krav på andra vårdnivåer i 
sjukvårdskedjan. Motionären tycker därför att Borås Stad ska ta ett större 
ansvar gentemot de som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård, på 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

 B 2375

 

 

Vård- och äldrenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Ramnåsgatan 1 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-03-26 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00002 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss, motion: Dags att förstärka prevention och 
rehabilitering hos våra äldre 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka motionen ” Dags att förstärka 
prevention och rehabilitering hos våra äldre”.         

Sammanfattning 
I motionen beskrivs hur kunskapsutvecklingen inom vård- och omsorg har 
utvecklats kraftigt under det senaste decenniet. Med en åldrande befolkning 
kommer andelen vårdtagare med bland annat neurologiska skador och 
neurologiska sjukdomar att öka. Motionären tycker därför att Borås Stad ska ta 
ett större ansvar gentemot de som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård, 
på samma sätt som Primärvården har gjort med inrättandet av neurovårdsteam. 
Borås Stad bör alltså inrätta en ”Äldrehälsa” som arbetar centralt och 
konsultativt mot äldreboenden, anhöriga och kommuninvånare som är 
inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård.  

Vård- och äldrenämnden är positiva till ett utredningsuppdrag om inrättande av 
en så kallad ”Äldrehälsa”. Processen ”Tillhandahålla hälso- och sjukvård” inom 
Vård- och äldreförvaltningen är ännu inte processkartlagd, därför behöver det 
utredas hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut idag och hur det kan utvecklas 
samt hur det påverkar Vård- och äldrenämndens ekonomi. Hänsyn behöver tas 
till det stora rekryteringsbehovet inom Vård- och äldreförvaltningen och 
gränsdragningar mellan Borås Stads och Västra Götalandsregionens 
ansvarsområden behöver klargöras.  

Vård- och äldrenämnden tillstyrker därmed motionen ” Dags att förstärka 
prevention och rehabilitering hos våra äldre”.    

Ärendet i sin helhet 
I motionen beskrivs hur kunskapsutvecklingen inom vård- och omsorg har 
utvecklats kraftigt under det senaste decenniet. Med en åldrande befolkning 
kommer andelen vårdtagare med bland annat neurologiska skador och 
neurologiska sjukdomar att öka. I och med att sjukhusen lyckas rädda fler liv 
ställer det också ökade och mer avancerade krav på andra vårdnivåer i 
sjukvårdskedjan. Motionären tycker därför att Borås Stad ska ta ett större 
ansvar gentemot de som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård, på 
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samma sätt som Primärvården har gjort med inrättandet av neurovårdsteam. 
Detta skulle förbättra livskvaliteten och hälsan på individnivå, samt minska 
framtida kostnader för Borås Stad.  

Borås Stad bör alltså inrätta en ”Äldrehälsa” som arbetar centralt och 
konsultativt mot äldreboenden, anhöriga och kommuninvånare som är 
inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård.  

”Äldrehälsans” uppgifter skulle bland annat kunna vara att ansvara för 
kunskapsspridning av ny forskning och nya arbetsmetoder, ge utbildning och 
stöttning till vårdpersonal samt att i specifika fall också kunna jobba direkt med 
vårdtagaren. Exempel på professioner som skulle kunna ingå i en ”Äldrehälsa” 
skulle kunna vara sjuksköterska (med utökad kunskap i neurologi och/eller 
geriatrik), fysioterapeut (med utökad kunskap i neurologi och/eller geriatrik), 
arbetsterapeut (med utökad kunskap i neurologi och/eller geriatrik), logoped, 
dietist, kurator och psykolog, samt tillgång till läkare.  

Vård- och äldrenämnden är positiva till ett utredningsuppdrag om inrättande av 
en så kallad ”Äldrehälsa”. Processen ”Tillhandahålla hälso- och sjukvård” inom 
Vård- och äldreförvaltningen är ännu inte processkartlagd, därför behöver det 
utredas hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut idag och hur det kan utvecklas 
samt hur det påverkar Vård- och äldrenämndens ekonomi. Hänsyn behöver tas 
till det stora rekryteringsbehovet inom Vård- och äldreförvaltningen och 
gränsdragningar mellan Borås Stads och Västra Götalandsregionens 
ansvarsområden behöver klargöras.  

Vård- och äldrenämnden tillstyrker därmed motionen ” Dags att förstärka 
prevention och rehabilitering hos våra äldre”. 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Dags att förstärka prevention och rehabilitering hos våra äldre 
2. "[Bilaga, datum]"                                 

Samverkan 
Samverkas vid FSG 2019-03-20. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. - 
 
 

 

Johan Wikander 
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Monica Lindqvist 
Handläggare 
033 357322 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00790 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Heiti Ernits (MP) Stadsodling för ett 
hållbarare Borås.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige anser motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Heiti Ernits (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-01-25 
lämnat in förslag på ett antal initiativ för att främja stadsodling.           

Motionen har skickats på remiss till ett flertal nämnder, samt varit uppe i 
Kommunfullmäktige 2013 och blivit återremitterat till Kommunstyrelsen för 
ytterligare utredningar. En projektstudio med flera förvaltningar har 2017 
arbetat fram rapporten Plats för stadsodling.  Projektstudiogruppens samlade 
bedömning var att det finns god potential att utveckla stadsodlingen i Borås, 
men att det saknades ansvarig nämnd och att detaljplanelagd mark behöver 
lyftas i nya detaljplaner för främjande av stadsodling. 

Ärendet i sin helhet 
Heiti Ernits (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 
2012 inlämnat rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar: 
- att Borås Stad ställer sig generellt positiv till initiativ från privatpersoner, 
företag eller föreningar som vill etablera stadsodling 
- att Borås Stad inkorporerar stadsodlingsperspektivet i Stadsplanerings-
sammanhang 
- att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling och peka ut lämpliga 
områden i samarbete med de kommunala bostadsbolagen 
- att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling på tak för befintliga 
hus eller nybyggnationer 
- att Borås Stad skall ta fram informationsmaterial om stadsodling samt utse en 
eller flera kontaktpersoner i frågan. 
 
Motionen har varit remitterad till tjugo nämnder, bolag och råd. En klar 
majoritet av de remissinstanser som svarat ställer sig positiva till motionens 
intentioner och framhåller ett antal olika positiva effekter av stadsodling, såväl 
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samma sätt som Primärvården har gjort med inrättandet av neurovårdsteam. 
Detta skulle förbättra livskvaliteten och hälsan på individnivå, samt minska 
framtida kostnader för Borås Stad.  

Borås Stad bör alltså inrätta en ”Äldrehälsa” som arbetar centralt och 
konsultativt mot äldreboenden, anhöriga och kommuninvånare som är 
inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård.  

”Äldrehälsans” uppgifter skulle bland annat kunna vara att ansvara för 
kunskapsspridning av ny forskning och nya arbetsmetoder, ge utbildning och 
stöttning till vårdpersonal samt att i specifika fall också kunna jobba direkt med 
vårdtagaren. Exempel på professioner som skulle kunna ingå i en ”Äldrehälsa” 
skulle kunna vara sjuksköterska (med utökad kunskap i neurologi och/eller 
geriatrik), fysioterapeut (med utökad kunskap i neurologi och/eller geriatrik), 
arbetsterapeut (med utökad kunskap i neurologi och/eller geriatrik), logoped, 
dietist, kurator och psykolog, samt tillgång till läkare.  

Vård- och äldrenämnden är positiva till ett utredningsuppdrag om inrättande av 
en så kallad ”Äldrehälsa”. Processen ”Tillhandahålla hälso- och sjukvård” inom 
Vård- och äldreförvaltningen är ännu inte processkartlagd, därför behöver det 
utredas hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut idag och hur det kan utvecklas 
samt hur det påverkar Vård- och äldrenämndens ekonomi. Hänsyn behöver tas 
till det stora rekryteringsbehovet inom Vård- och äldreförvaltningen och 
gränsdragningar mellan Borås Stads och Västra Götalandsregionens 
ansvarsområden behöver klargöras.  

Vård- och äldrenämnden tillstyrker därmed motionen ” Dags att förstärka 
prevention och rehabilitering hos våra äldre”. 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Dags att förstärka prevention och rehabilitering hos våra äldre 
2. "[Bilaga, datum]"                                 

Samverkan 
Samverkas vid FSG 2019-03-20. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. - 
 
 

 

Johan Wikander 
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Monica Lindqvist 
Handläggare 
033 357322 
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1(2) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00790 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Heiti Ernits (MP) Stadsodling för ett 
hållbarare Borås.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige anser motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Heiti Ernits (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-01-25 
lämnat in förslag på ett antal initiativ för att främja stadsodling.           

Motionen har skickats på remiss till ett flertal nämnder, samt varit uppe i 
Kommunfullmäktige 2013 och blivit återremitterat till Kommunstyrelsen för 
ytterligare utredningar. En projektstudio med flera förvaltningar har 2017 
arbetat fram rapporten Plats för stadsodling.  Projektstudiogruppens samlade 
bedömning var att det finns god potential att utveckla stadsodlingen i Borås, 
men att det saknades ansvarig nämnd och att detaljplanelagd mark behöver 
lyftas i nya detaljplaner för främjande av stadsodling. 

Ärendet i sin helhet 
Heiti Ernits (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 
2012 inlämnat rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar: 
- att Borås Stad ställer sig generellt positiv till initiativ från privatpersoner, 
företag eller föreningar som vill etablera stadsodling 
- att Borås Stad inkorporerar stadsodlingsperspektivet i Stadsplanerings-
sammanhang 
- att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling och peka ut lämpliga 
områden i samarbete med de kommunala bostadsbolagen 
- att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling på tak för befintliga 
hus eller nybyggnationer 
- att Borås Stad skall ta fram informationsmaterial om stadsodling samt utse en 
eller flera kontaktpersoner i frågan. 
 
Motionen har varit remitterad till tjugo nämnder, bolag och råd. En klar 
majoritet av de remissinstanser som svarat ställer sig positiva till motionens 
intentioner och framhåller ett antal olika positiva effekter av stadsodling, såväl 

Nr 121
Svar på motion av Heiti Ernits (MP) Stadsodling för ett 
hållbarare Borås.
2019-06-03 Dnr KS 2018-00790 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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ur ett miljömässigt som ett socialt perspektiv. Förslag till svar på motionen 
godkändes inte av Kommunfullmäktige 2013-12-19, utan de återremitterade 
motionen till Kommunstyrelsen för att klarlägga vilka ytterligare utredningar 
som bör invävas i svaret samt klargöra hur den gröna näringen kan knytas till 
stadsodling. 
En projektstudio med deltagare från flera olika förvaltningar hölls 2017 under 
ledning av Samhällsbyggnadsförvaltningen letade efter platser för stadsodling. 
 
Projektstudiogruppens samlade bedömning var att det finns god potential att 
utveckla stadsodlingen i Borås. För att tillgängliggöra mer yta för och fler 
former av stadsodling lyftes behov av att yta för stadsodling lyfts i nya 
detaljplaner, samt att det finns behov av att utses en ansvarig 
nämnd/förvaltning för uppbyggnad av en organisationsstruktur för främjande 
av stadsodling   

Motionens ambitioner har delvis blivit omsprungen av utvecklingen. Föreningar 
som vill etablera stadsodling har blivit positivt bemötta (bl a har föreningar som 
vill odla tilldelats Medel för lokal utveckling), stadsodling finns med i mallar på 
Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning kring planbeskedsberedningar 
som ett sätt att inte missa möjligheterna att lyfta odling i nya detaljplaner, de 
kommunala bostadsbolagen underlättar för de boende att odla (främst AB 
Bostäder arbetar vidare med odlingslotter), gröna tak har möjlighet att skapats 
vid nybyggnad eller ombyggnad i kommunal regi (bl a Djurparken har redan ett 
antal gröna tak), medan motionens förslag om information i dagsläget ännu inte 
finns samlad.  

Kommunen arrenderar ut mark för olika ändamål. En form är jordbruksarrende 
där ändamålet är åkermark och bete. En annan är lägenhetsarrende där 
odlingslotter och kolonilotter faller in under. 

För att underlätta för stadsodling kommer Borås Stads hemsida tomter och mark 
att uppdateras till att innehålla en sida om de olika arrendeformerna och dess 
ändamål samt en sida gällande stadsodling. Informationen på hemsidan 
kommer att utgå från rapporten Plats för stadsodling. Den kommer att göra det 
enkelt för den som vill odla att lätt hitta vart man vänder sig. För att möjliggöra 
samordningsvinster mellan stadsodling och gröna näringar kan kommunen 
hjälpa intresserade med kontakter för ett utbyte mellan odlingsintresserade och 
branschens organisationer. 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Heiti Ernits (MP) 2012-01-25 
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2013-12-19 
3. Plats för stadsodling Rapport från projektstudio 2017 (dnr 2018-00274) 
 
Kerstin Hermansson   
Kommunalråd   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning kring planbeskedsberedningar 
som ett sätt att inte missa möjligheterna att lyfta odling i nya detaljplaner, de 
kommunala bostadsbolagen underlättar för de boende att odla (främst AB 
Bostäder arbetar vidare med odlingslotter), gröna tak har möjlighet att skapats 
vid nybyggnad eller ombyggnad i kommunal regi (bl a Djurparken har redan ett 
antal gröna tak), medan motionens förslag om information i dagsläget ännu inte 
finns samlad.  

Kommunen arrenderar ut mark för olika ändamål. En form är jordbruksarrende 
där ändamålet är åkermark och bete. En annan är lägenhetsarrende där 
odlingslotter och kolonilotter faller in under. 

För att underlätta för stadsodling kommer Borås Stads hemsida tomter och mark 
att uppdateras till att innehålla en sida om de olika arrendeformerna och dess 
ändamål samt en sida gällande stadsodling. Informationen på hemsidan 
kommer att utgå från rapporten Plats för stadsodling. Den kommer att göra det 
enkelt för den som vill odla att lätt hitta vart man vänder sig. För att möjliggöra 
samordningsvinster mellan stadsodling och gröna näringar kan kommunen 
hjälpa intresserade med kontakter för ett utbyte mellan odlingsintresserade och 
branschens organisationer. 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Heiti Ernits (MP) 2012-01-25 
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2013-12-19 
3. Plats för stadsodling Rapport från projektstudio 2017 (dnr 2018-00274) 
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Stadsodling för ett hållbarare Borås

 

1. Sammanfattning

Miljöpartiet de Gröna föreslår att Borås Stad skall utreda och peka ut platser som är lämpliga för stadsodlning 

samt att Borås stad skall förhålla sig positiv till initiativ från privatpersoner, företag och föreningar som vill 

etablera stadsodlingar i Borås. Vi menar dessutom att stadsodlingsperspektivet borde inkluderas tidigt i 

planeringssammanhang. Den urbana odlingen är en viktig strategi för att skapa hållbara städer.

 

2. Bakgrund

2.1. Inledning

Stadsodling kan beskrivas som en odling inom eller strax utanför stadens gränser. Stadsodling i sig är inget nytt 

fenomen utan har funnits i olika former så länge människan har varit bofast. Tidigare har matproduktionen stått i 

fokus men med tiden har man upptäckt även sociala och kulturella fördelar med odlingsformen. Över 800 miljoner 

människor världen över ägnar sig åt stadsodling. Mellan tio och femton procent av jordens matproduktion kommer 

från urban odling (Mougeot 2006). FN:s livsmedelsorgan FAO räknar med att i framtiden kommer städerna behöva 

producera en större andel av födan lokalt. 

 Enligt Pinderhughes (2004) finns det ett antal orsaker till varför man väljer stadsodling: (1) egen 

odling av mat är absolut nödvändighet för matförsörjningen vilket är ett vanligt förekommande skäl i Afrika, 

Asien och Sydamerika; (2) Självförsörjning för hushållet som syftar till ett minskat beroendet av marknaden och 

råvarutillgången; (3) för att dryga ut hushållsbudgeten; (4) som sysselsättning och jobbträning; (5) rekreation och 

slutligen (6) som kommersiell odling. 

Det finns några olika typer av stadsodlingar: (1) Kolonilotter består av odlingsbar mark som arrenderas 

ut av kommunen och som ibland får bebyggas; (2) Gemensamhetsträdgårdar bygger på principen att en grupp 

av människor tar obebyggd mark i besittning för odling och/eller för att försköna sin omgivning; (3) Urbana 

växthus - både vertikala (ex: Plantagon) och konventionella; (4) Takträdgårdar: odling på tak som är integrerad 

i takkonstruktionen eller utförs i anpassade lådor/kärl; (5) Skolträdgårdar: odlingen integreras i skolans 

undervisning och knyter på så sätt ihop teori med praktik; (6) Conteinerodling: odling i krukor, lådor, korgar, 

burkar, plastpåsar och så vidare.

Annika Björklunds (2006) avhandling om svenska stadsjordars historia visar att stadsodling var 

vanligt förekommande under förindustriell tid i Sverige. Städerna ägde egna jordar som fördelades mellan 

invånarna och varje familj hade kålgårdar och djurhållning.

I New York, Newark, Boston och Oakland har gemensamhetsträdgårdar blivit så uppskattade av stadens 

invånare att de utgör ett alternativ till städernas allmänna parksystem. En promenad i en stadsdel blir en 

upplevelse i olika grönsaker, odlingsmetoder och traditioner från hela världen. Trädgårdarna utgör ett inslag där 

människor kan få en inblick i hur mat odlas. De bidrar alltså med något även för dem som själva inte direkt deltar i 

trädgårdsarbetet (Lööw 2010). I närområdet finns stadsodlingar bland annat etablerade i Malmö, Lund och 

Göteborg.

 

 

2.2 Mötesplats

Den sociala hälsan är kopplad till trivsel, trygghet och interaktion med andra människor; Känsla av sammanhang, 

att man känner att man betyder något och att det man gör känns viktig är några viktiga förutsättningar för 

välbefinnandet. Stadsodlingar kan fungera som mötesplatser i stadsmiljön. Människor av olika åldrar, bakgrund och 

ekonomiska förutsättningar samlas kring ett gemensamt intresse, hjälps åt och byter erfarenhet och kunskap.
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Erfarenheter från hela världen har visat att stadsodling har många positiva sociala effekter: (1) stärkt “vi 

känsla”; (2) ökad känsla av identitet och samhörighet; (3)  större socialt ansvar för området man verkar i 

vilket också har lett till minskad skadegörelse och nedskräpning; (4) trädgårdarna har också varit ett medel 

för integration av grupper som ofta diskriminerats i staden, som exempelvis kvinnor, etniska minoriteter och 

äldre (Viljoen 2005:57-84; Halweil & Niewenberg 2006; Armstrong 2000; Lööw 2010). Stadsodlingar mellan 

bostadshusen eller stadsdelar kan fungera som effektiva bryggor som kopplar samman människor och minskar 

segregeringen i stadsmiljön. I ett vidare perspektiv har det betydelse för en socialt hållbar utveckling.

 

 

2.3 Folkhälsa

Förutom den fysiska hälsan påverkas även den psykiska hälsan positivt när folk odlar och/eller kommer i kontakt 

med grönska. Det har visat sig att trädgårdsarbete minskar stress, sänker blodtrycket och har en läkande effekt 

(Nalweil & Niewenberg 2006:53). Grahn & Stigsdotter (2003) genomförde en studie som visade att ju oftare 

personer besökte ett grönområde desto mer sällan kände de stress eller erfor stressrelaterade sjukdomar. Studien 

visade också att avståndet till ett grönområde påverkar hur ofta man besöker det. Ju längre avstånd desto mer 

sällan blir det besökt. Att ha många tillgängliga, gröna miljöer i staden blir därför viktigt för invånarnas hälsa 

och välbefinnande. Studier gjorda bland boende i lägenheter, har visat att utsikt med naturinslag bidrog till att 

de boende kände sig mer till freds med sitt bostadsområde samt att det på olika sätt bidrog till en känsla av 

välbefinnande (Lööw 2010).

 Som Lööw (2010) påpekar bidrar urban odling även till människors trivsel och känsla av tillhörighet till 

den plats de bor på, vilket i sin tur är viktigt för ett psykiskt välmående.  

 

 

2.4 Kunskap

Borås är helt beroende av ett försörjande landsbygd, fungerande ekosystemstjänster och en global marknad 

för att kunna förse sina invånare med mat, fibrer och råvaror. Idag bor mer än hälften av jordens befolkning i 

städer. Denna omständighet bidrar i många fall till det stora geografiska och “kunskapsmässiga” avståndet mellan 

råvaran och slutanvändaren. Barthel et. al. (2010) menar att odling i det urbana landskapet kan vara ett viktigt 

bidrag till att öka medvetenheten om ekologiska samband och kretslopp. Forskarna (ibid) menar dessutom att 

odlingspraktiken genom att exponeras för de urbana aktörerna även skapar ett ökat allmänt medvetande kring 

miljö- och klimatfrågorna.

Den praktiska odlingskunskapen var länge ett vanligt inslag i skolväsendet. Enligt den svenska 

folkskolestadgan från 1842 skulle eleverna lära sig att odla. Även läroplanen från 1919 tog upp odling. Målet var 

att elevernas kunskap om trädgårdsskötsel skulle skapa en kärlek till naturen. Följden var att de flesta skolor i 

början av förra seklet hade en egen skolträdgård. Under 60-talet försvann skolträdgårdarna. Bättre tider innebar 

att odling inte längre behövdes och ämnet togs bort ut läroplanen (Asp 2009). På senare år har många skolor som 

anslutit sig till “Grön Flagg” åter uppmärksammat odlingens pedagogiska potential (exempevis Sörmarksgårdens 

förskola i Borås). 

Malmö stad driver projektet “Gröna Skolgårdar” som syftar till öka elevernas praktiska och teoretiska 

kunnande i odlingsfrågor, men även att skapa grönare och mer attraktiva skolgårdar. Att se plantan växa, blomma 

och sätta frukt tack vare individens insats kan ge individen ökad tro på sig själv och sina kunskaper (Kaplan & 

Kaplan, 2005).

Bristen på kunskap kan vara ett hinder för många att börja med stadsodling. I bland annat Beijing erbjuds 

alla som vill börja med odling men som saknar kunskap och erfarenhet utbildning i frågorna (Halweil & Niewenberg 
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Erfarenheter från hela världen har visat att stadsodling har många positiva sociala effekter: (1) stärkt “vi 

känsla”; (2) ökad känsla av identitet och samhörighet; (3)  större socialt ansvar för området man verkar i 

vilket också har lett till minskad skadegörelse och nedskräpning; (4) trädgårdarna har också varit ett medel 

för integration av grupper som ofta diskriminerats i staden, som exempelvis kvinnor, etniska minoriteter och 

äldre (Viljoen 2005:57-84; Halweil & Niewenberg 2006; Armstrong 2000; Lööw 2010). Stadsodlingar mellan 

bostadshusen eller stadsdelar kan fungera som effektiva bryggor som kopplar samman människor och minskar 

segregeringen i stadsmiljön. I ett vidare perspektiv har det betydelse för en socialt hållbar utveckling.

 

 

2.3 Folkhälsa

Förutom den fysiska hälsan påverkas även den psykiska hälsan positivt när folk odlar och/eller kommer i kontakt 

med grönska. Det har visat sig att trädgårdsarbete minskar stress, sänker blodtrycket och har en läkande effekt 

(Nalweil & Niewenberg 2006:53). Grahn & Stigsdotter (2003) genomförde en studie som visade att ju oftare 

personer besökte ett grönområde desto mer sällan kände de stress eller erfor stressrelaterade sjukdomar. Studien 

visade också att avståndet till ett grönområde påverkar hur ofta man besöker det. Ju längre avstånd desto mer 

sällan blir det besökt. Att ha många tillgängliga, gröna miljöer i staden blir därför viktigt för invånarnas hälsa 

och välbefinnande. Studier gjorda bland boende i lägenheter, har visat att utsikt med naturinslag bidrog till att 

de boende kände sig mer till freds med sitt bostadsområde samt att det på olika sätt bidrog till en känsla av 

välbefinnande (Lööw 2010).

 Som Lööw (2010) påpekar bidrar urban odling även till människors trivsel och känsla av tillhörighet till 

den plats de bor på, vilket i sin tur är viktigt för ett psykiskt välmående.  

 

 

2.4 Kunskap

Borås är helt beroende av ett försörjande landsbygd, fungerande ekosystemstjänster och en global marknad 

för att kunna förse sina invånare med mat, fibrer och råvaror. Idag bor mer än hälften av jordens befolkning i 

städer. Denna omständighet bidrar i många fall till det stora geografiska och “kunskapsmässiga” avståndet mellan 

råvaran och slutanvändaren. Barthel et. al. (2010) menar att odling i det urbana landskapet kan vara ett viktigt 

bidrag till att öka medvetenheten om ekologiska samband och kretslopp. Forskarna (ibid) menar dessutom att 

odlingspraktiken genom att exponeras för de urbana aktörerna även skapar ett ökat allmänt medvetande kring 

miljö- och klimatfrågorna.

Den praktiska odlingskunskapen var länge ett vanligt inslag i skolväsendet. Enligt den svenska 

folkskolestadgan från 1842 skulle eleverna lära sig att odla. Även läroplanen från 1919 tog upp odling. Målet var 

att elevernas kunskap om trädgårdsskötsel skulle skapa en kärlek till naturen. Följden var att de flesta skolor i 

början av förra seklet hade en egen skolträdgård. Under 60-talet försvann skolträdgårdarna. Bättre tider innebar 

att odling inte längre behövdes och ämnet togs bort ut läroplanen (Asp 2009). På senare år har många skolor som 

anslutit sig till “Grön Flagg” åter uppmärksammat odlingens pedagogiska potential (exempevis Sörmarksgårdens 

förskola i Borås). 

Malmö stad driver projektet “Gröna Skolgårdar” som syftar till öka elevernas praktiska och teoretiska 

kunnande i odlingsfrågor, men även att skapa grönare och mer attraktiva skolgårdar. Att se plantan växa, blomma 

och sätta frukt tack vare individens insats kan ge individen ökad tro på sig själv och sina kunskaper (Kaplan & 

Kaplan, 2005).

Bristen på kunskap kan vara ett hinder för många att börja med stadsodling. I bland annat Beijing erbjuds 

alla som vill börja med odling men som saknar kunskap och erfarenhet utbildning i frågorna (Halweil & Niewenberg 

2006). Det vore därför önskvärt att kommunen tar fram informationsmaterial och utser kontaktpersoner i 

odlingsfrågor.

 

 

2.5 Stadsutveckling

Människor trivs i spännande och blandade stadsmiljöer. Etablerad stadsodling kan bidra till spännande stadsmiljöer 

och kontrastera mot vanligt förekommande ensidiga monokulturer. Stadsodling på tak, eller gröna tak och 

väggar kan ytterligare bidra estetiskt och arkitekturmässigt till stadsmiljön men framför allt syfta till en ökad 

hushållning med odlingsbar “mark” och knappa resurser. Hustak är en resurs som sällan tas tillvara på i städerna. 

De så kallade “gröna taken” kan både bidra till att minska dagvattenflöden uppemot 70 procent samt reducera 

energiförbrukningen i byggnaden under sommartid. 

 Människor förväntar sig inte stadsodling eller liknande aktiviteter i staden vilket skapar en visuell och 

tankemässig brygga mellan natur och kultur, eller stad och landsbygd. Arkitekten Jan Gehl (2001) argumentetrar 

i boken “Life between Buildings” för att det framför allt är människornas aktiviteter som bidrar till att göra stadens 

platser intressanta. Stadsodling bidrar till att människor rör sig i områden och platser där rörelse och liv annars 

inte hade förekommit vilket då kan sägas bidra till att göra staden mer spännande och trivsam att vistas i. 

 

 

2.6 Ekologi

Stadsodling kan bidra till att öka den biologiska mångfalden i staden. Odlinarna kan framför allt fungera som 

biologiska buffertzoner eller ekologiska bryggor mellan olika grönområden och därmed bidra positivt till den 

biologiska infrastrukturen. Blommande växter kan dessutom vara viktiga resurser för pollinatörer. Det finns 

storstäder där man föder upp bin i stadsmiljön, exempelvis på tak (Halweil & Niewenberg 2006). Bin är effektiva 

pollinatörer och bidrar med ökad produktivitet i fruktparker och stadsodlingar. I London fanns det (2006) över 

5000 registrerade biodlare (ibid).

 

2.7 Hållbar Utveckling

För att kunna nå ett långsiktigt hållbart Borås, skall staden utformas, planeras och utvecklas utifrån ett 

helhetsperspektiv, där de sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling är väl 

tillgodosedda och integrerade. I förordningen om Hållbara Städer (SFS 2008:1407) 3 § betonas vikten av 

att politiska åtgärder ”skall bidra till att skapa […] attraktiva och ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara 

stadsmiljöer”. Långsiktigt hushållande med naturresurser och ekosystem, demokratiska styrelseformer, social 

rättvisa, fungerande sociala nätverk, delaktighet, respekt för mänskliga rättigheter, god hälsa och jämlikhet är 

alla nyckelförutsättningar för en hållbar utveckling. I ett pressmeddelande den 28:e september 2010 lyfte FN:s 

livsmedelsorgan FAO fram den urbana odlingen som en viktig strategi för att skapa hållbara städer.

Urban odling kan ses som en strategi som berör alla hållbarhetsaspekter med tonvikten på den sociala 

hållbarheten. I flera länder runt om i världen odlas grönsaker i staden vilket framför allt syftar till en ekonomisk 

och ekologisk hållbarhet. I Sverige handlar stadsodlingen snarare om att bidra till en social hållbarhet genom sina 

rekreativa värden och den initiativrikedom, kreativitet och de möten mellan människor som odlingar bidrar till.

 

3. Yrkande

Därför föreslår miljöpartiet de Gröna:

Att kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad ställer sig generellt positiv till initiativ från 
privatpersoner, företag eller föreningar som vill etablera stadsodling
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Att kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad inkorporerar stadsodlingsperspektivet i 
stadsplaneringssammanhang

 
Att kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling och 

peka ut lämpliga områden i samarbete med de kommunala bostadsbolagen
 
Att kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling på 

tak för befintliga hus eller nybyggnationer
 
Att kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad skall ta fram informationsmaterial om 

stadsodling samt utse en eller flera kontaktpersoner i frågan
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Att kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad inkorporerar stadsodlingsperspektivet i 
stadsplaneringssammanhang

 
Att kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling och 

peka ut lämpliga områden i samarbete med de kommunala bostadsbolagen
 
Att kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling på 

tak för befintliga hus eller nybyggnationer
 
Att kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad skall ta fram informationsmaterial om 

stadsodling samt utse en eller flera kontaktpersoner i frågan
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 PROTOKOLLSUTDRAG 
Sammanträdesdag 

 2013-12-19 
 

 
 
 
 
 
§ 162 2012/KS0122 331 
Svar på motion av Heiti Ernits (MP): Stadsodling för ett hållbarare 
Borås 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 108, sid B 760) 
 
Heiti Ernits (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2012 
inlämnat rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- att Borås Stad ställer sig generellt positiv till initiativ från privatpersoner, företag 
eller föreningar som vill etablera stadsodling 
 
- att Borås Stad inkorporerar stadsodlingsperspektivet i Stadsplanerings-
sammanhang 
 
- att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling och peka ut lämpliga 
områden i samarbete med de kommunala bostadsbolagen 
 
- att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling på tak för befintliga hus 
eller nybyggnationer 
 
- att Borås Stad skall ta fram informationsmaterial om stadsodling samt utse en 
eller flera kontaktpersoner i frågan 
 
Motionen har varit remitterad till tjugo nämnder, bolag och råd.  
 
En klar majoritet av de remissinstanser som svarat ställer sig positiva till motionens 
intentioner och framhåller ett antal olika positiva effekter av stadsodling, såväl ur 
ett miljömässigt som ett socialt perspektiv. När det gäller stadsodling på t.ex. tak 
finns ett antal frågor av såväl teknisk som juridisk natur som behöver belysas 
djupare. Men odling i anslutning till t.ex. bostäder samt förskolor, skolor och andra 
kommunala verksamheter skulle kunna startas utan alltför stora resursinsatser. 
Vidare bör kommunen kunna utveckla former för att främja stadsodlingsinitiativ 
från enskilda medborgare och föreningar, t.ex. genom att skapa fler 
odlingsområden samt att sprida kunskap om hur man kan odla i stadsmiljö.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-07, § 448 
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom 
Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att införliva 
stadsodlingsperspektivet i all samhällsplanering, från översiktsplan och program till 
detaljplaner. 
 

 
 2013-12-19   2 
 
 

 
 
 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till och de 
tekniska och juridiska konsekvenserna av stadsodling på tak och i andra 
centrummiljöer. 
 
Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att inom sina respektive ansvarsområden 
främja olika former av stadsodling. 
 
Tekniska nämnden får i uppdrag att samordna kommunens insatser för att främja 
stadsodling. 
 
Motionen förklaras därmed besvarad. 
 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), 
Morgan Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och  Falco Güldenpfennig (KD) till 
förmån för Morgan Hjalmarssons yrkande att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheterna till och de tekniska och juridiska konsekvenserna av stadsodling på 
tak och i andra centrummiljöer 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Morgan Hjalmarsson (FP) och Eike Jünke (M) yrkar bifall till reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
 
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Annette Carlson (M) yrkar att ärendet återremitteras, se bilaga. 
 
Kerstin Hermansson (C) och Krister Maconi (-) yrkar bifall till Annette Carlsons 
(M) yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag eller 
om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med över-
vägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill att ärendet ska 
avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige 
beslutat att återremittera ärendet". 
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 2013-12-19   2 
 
 

 
 
 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till och de 
tekniska och juridiska konsekvenserna av stadsodling på tak och i andra 
centrummiljöer. 
 
Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att inom sina respektive ansvarsområden 
främja olika former av stadsodling. 
 
Tekniska nämnden får i uppdrag att samordna kommunens insatser för att främja 
stadsodling. 
 
Motionen förklaras därmed besvarad. 
 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), 
Morgan Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och  Falco Güldenpfennig (KD) till 
förmån för Morgan Hjalmarssons yrkande att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheterna till och de tekniska och juridiska konsekvenserna av stadsodling på 
tak och i andra centrummiljöer 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Morgan Hjalmarsson (FP) och Eike Jünke (M) yrkar bifall till reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
 
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Annette Carlson (M) yrkar att ärendet återremitteras, se bilaga. 
 
Kerstin Hermansson (C) och Krister Maconi (-) yrkar bifall till Annette Carlsons 
(M) yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag eller 
om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med över-
vägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill att ärendet ska 
avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige 
beslutat att återremittera ärendet". 
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 2013-12-19   3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omröstning, se voteringslista nr 2. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 33 röster mot 35: 
 
Ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen för att klarlägga vilka ytterligare utredningar som 
bör invävas i svaret samt klargöra hur den gröna näringen kan knytas till stadsodling. 
 
Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 december 2013 
 
 
Per-Olof  Höög (S) 
 
 
Anne-Marie Ekström (FP)  Bertil Myhrberg (M) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga § 162  Svar på motion av Heiti Ernits (MP): Stadsodling för ett 
hållbarare Borås 
 
 Allianspartierna yrkar återremiss på motion ”Stadsodling för ett hållbarare Borås” 
för att klarlägga vilka ytterligare utredningar som bör invävas i svaret samt klargöra 
hur den gröna näringen kan knytas till stadsodling. 
 
 
genom Annette Carlson (M) 
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Bilaga § 162  Svar på motion av Heiti Ernits (MP): Stadsodling för ett 
hållbarare Borås 
 
 Allianspartierna yrkar återremiss på motion ”Stadsodling för ett hållbarare Borås” 
för att klarlägga vilka ytterligare utredningar som bör invävas i svaret samt klargöra 
hur den gröna näringen kan knytas till stadsodling. 
 
 
genom Annette Carlson (M) 
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Voteringslista nr. 2 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 19 december 2013 klockan 19:47:15. 
14  Svar på motion av Heiti Ernits (MP); Stadsodling för ett hållbarare Borås (Nr 108) 

Ledamöter Parti Kret
s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Per-Olof Höög                            (S)        3:e                                                 X         
Bertil  Myhrberg                         (M)        2:a                                                  X       
Anne-Marie Ekström                       (FP)       2:a                                                  X       
Hamid Fard                               (FP)       1:a                                                  X       
Morgan Hjalmarsson                       (FP)       2:a                                                  X       
Annette Carlson                          (M)        3:e                                                  X       
Eike Jünke                               (M)        2:a                                                  X       
Leif Johansson                           (-)        2:a                                                    X   
Tom Andersson                            (MP)       3:e                                                 X         
Ulf Olsson                               (S)        3:e                                                 X         
Lena Palmén                              (S)        1:a                                                 X         
Lennart Andreasson                       (V)        3:e                                                 X         
Sabina Kitti Ölander                     (V)        3:e        Anita Spjuth                             X         
Kerstin Koivisto                         (VÄ

G)      
1:a        Olle  Hermansson                         X         

Hans Gustavsson                          (KD)       3:e                                                  X       
Maj-Britt Eckerström                     (C)        3:e                                                  X       
Anna Svalander                           (FP)       3:e                                                  X       
Patric Cerny                             (FP)       1:a                                                  X       
Nils-Åke Björklund                       (M)        1:a        Alfio Franco                              X       
Lars Andersson                           (M)        1:a        Mattias Karlsson                          X       
Ulla-Britt Åsén                          (SD)       1:a                                                    X   
Ellie Blickfors                          (MP)       3:e        Staffan Falk                             X         
Kjell Classon                            (S)        1:a                                                 X         
Leila Pekkala                            (S)        2:a                                                 X         
Kurt Eliasson                            (S)        3:e                                                 X         
Mehmet Kaplan                            (V)        1:a        Peter Lund                               X         
Ida Legnemark                            (V)        2:a                                                 X         
Sara Degerman-Carlsson                   (KD)       1:a                                                  X       
Kerstin  Hermansson                      (C)        2:a                                                  X       
Joakim Malmberg                          (FP)       3:e                                                  X       
Ingegerd Nyborg                          (M)        2:a                                                  X       
Björn Bergquist                          (M)        3:e                                                  X       
Annacarin Martinsson                     (M)        3:e                                                  X       
Krister Maconi                           (-)        3:e                                                  X       
Hanna Werner                             (MP)       1:a                                                 X         
Lars-Åke Johansson                       (S)        3:e                                                 X         
Yvonne Persson                           (S)        2:a                                                 X         
Petter Löberg                            (S)        1:a                                                 X         
Raija Leppänen                           (S)        1:a                                                 X         
Fredrich Legnemark                       (V)        2:a                                                 X         
Falco Güldenpfennig                      (KD)       2:a        Ingela Hallgren                           X       
Sven-Erik  Håkansson                     (C)        1:a                                                  X       
Alexis Mouschopanis                      (M)        3:e                                                    X   
Seija Noppa                              (M)        2:a                                                  X       
Marie Fridén                             (M)        1:a        Maria Lindgren                            X       
Malin Wickberg                           (M)        3:e        Marie-Louise Hall                         X       
Isabella Demserius                       (-)        1:a                                                    X   
Thomas Wingren                           (MP)       2:a                                                 X         
Anja Liikaluoma                          (S)        1:a                                                 X         
Malin Carlsson                           (S)        3:e                                                 X         

Transport: 22 24 0 4 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport: 22 24 0 4 0 

Ledamöter Parti Kret
s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Ninni Dyberg                             (S)        3:e                                                 X         
Micael Svensson                          (S)        1:a                                                 X         
Monica Johansson                         (C)        3:e        Cecilia Andersson                         X       
Olle Engström                            (M)        2:a                                                  X       
Anna Christensen                         (M)        1:a                                                  X       
Birgitta Bergman                         (M)        2:a                                                  X       
Urban Svenkvist                          (M)        3:e                                                  X       
Dennis Fernholm                          (-)        3:e                                                    X   
Heiti Ernits                             (MP)       2:a        Kjell Hjalmarsson                        X         
Gun-Britt Persson                        (S)        3:e                                                 X         
Rose-Marie Liljenby Andersson            (S)        3:e                                                 X         
Samir Muratovic                          (S)        2:a                                                 X         
Sofia Bohlin                             (S)        2:a        Cecilia Kochan                           X         
Sara Andersson                           (S)        1:a                                                 X         
Johan Medelius                           (M)        3:e                                                  X       
Pirita Isegran                           (M)        2:a                                                  X       
Jan Andersson                            (M)        1:a        Annette Nordström                         X       
Pontus Fritzson                          (-)        2:a                                                  X       
Eva Andersson                            (S)        1:a                                                 X         
Per Carlsson                             (S)        2:a        Tord Andersson                           X         
Kent Hedberg                             (S)        2:a                                                 X         
Robert Hansson                           (S)        2:a                                                 X         
Anethe Tolfsson                          (S)        3:e                                                 X         

SUMMA: 35 33 0 5 0 
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Transport: 22 24 0 4 0 

Ledamöter Parti Kret
s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Ninni Dyberg                             (S)        3:e                                                 X         
Micael Svensson                          (S)        1:a                                                 X         
Monica Johansson                         (C)        3:e        Cecilia Andersson                         X       
Olle Engström                            (M)        2:a                                                  X       
Anna Christensen                         (M)        1:a                                                  X       
Birgitta Bergman                         (M)        2:a                                                  X       
Urban Svenkvist                          (M)        3:e                                                  X       
Dennis Fernholm                          (-)        3:e                                                    X   
Heiti Ernits                             (MP)       2:a        Kjell Hjalmarsson                        X         
Gun-Britt Persson                        (S)        3:e                                                 X         
Rose-Marie Liljenby Andersson            (S)        3:e                                                 X         
Samir Muratovic                          (S)        2:a                                                 X         
Sofia Bohlin                             (S)        2:a        Cecilia Kochan                           X         
Sara Andersson                           (S)        1:a                                                 X         
Johan Medelius                           (M)        3:e                                                  X       
Pirita Isegran                           (M)        2:a                                                  X       
Jan Andersson                            (M)        1:a        Annette Nordström                         X       
Pontus Fritzson                          (-)        2:a                                                  X       
Eva Andersson                            (S)        1:a                                                 X         
Per Carlsson                             (S)        2:a        Tord Andersson                           X         
Kent Hedberg                             (S)        2:a                                                 X         
Robert Hansson                           (S)        2:a                                                 X         
Anethe Tolfsson                          (S)        3:e                                                 X         

SUMMA: 35 33 0 5 0 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Martin Jakobsson 
Handläggare 
033 357112 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-05-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00104 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD): Motion - Professionalisera 
bolagsstyrelserna 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.          

 

Reservationer  
Mot förslaget reserverar Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för Kristian Silbvers (SD) yrkande, se bilaga. 

 

Protokollsanteckningar 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.   

Ärendet i sin helhet 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-01-17 lämnat in förslaget att uppdra Kommunstyrelsen att 
presentera förslag till Kommunfullmäktige om formerna för de kommunala 
bolagsstyrelserna, i syfte att professionalisera och förstärka kompetensen 
genom partioberoende kompetens. 

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen bedömer att frågan kring bolagsstyrelserna i Borås Stads 
bolag är naturlig att behandla i de partiöverläggningar som hålls inför varje ny 
mandatperiod. 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion, ”Professionalisera bolagsstyrelserna”, 2019-01-17 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2019-05-20 
3. Beslutsförslag, 2019-05-20   
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Martin Jakobsson 
Handläggare 
033 357112 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-05-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00104 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD): Motion - Professionalisera 
bolagsstyrelserna 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.          

 

Reservationer  
Mot förslaget reserverar Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för Kristian Silbvers (SD) yrkande, se bilaga. 

 

Protokollsanteckningar 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.   

Ärendet i sin helhet 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-01-17 lämnat in förslaget att uppdra Kommunstyrelsen att 
presentera förslag till Kommunfullmäktige om formerna för de kommunala 
bolagsstyrelserna, i syfte att professionalisera och förstärka kompetensen 
genom partioberoende kompetens. 

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen bedömer att frågan kring bolagsstyrelserna i Borås Stads 
bolag är naturlig att behandla i de partiöverläggningar som hålls inför varje ny 
mandatperiod. 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion, ”Professionalisera bolagsstyrelserna”, 2019-01-17 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2019-05-20 
3. Beslutsförslag, 2019-05-20   

Nr 122
Svar på  motion av Andreas Exner (SD) och  
Kristian Silbvers (SD) - Professionalisera  
bolagsstyrelserna
2019-05-20 Dnr KS 2019-00104 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad
Sida
2(2)

Samverkan 
- 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-05-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00104 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige  

  

 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD): Motion - Professionalisera 
bolagsstyrelserna 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att bifalla motionen och uppdra Kommunstyrelsen att redovisa hur formerna 
för de kommunala bolagsstyrelserna kan genomföras till Kommunfullmäktige.            

Ärendet i sin helhet 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-01-17 lämnat in förslaget att uppdra Kommunstyrelsen att 
presentera förslag till Kommunfullmäktige om formerna för de kommunala 
bolagsstyrelserna, i syfte att professionalisera och förstärka kompetensen 
genom partioberoende kompetens. 

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen bedömer att frågan kring bolagsstyrelserna i Borås Stads 
bolag är naturlig att behandla i de partiöverläggningar som hålls inför varje ny 
mandatperiod. Kommunstyrelsen ser inga hinder i att en utredning genomförs 
kring hur de kommunala bolagsstyrelsernas former kan förändras i enlighet med 
motionens intentioner. En redovisning om dessa former kan därmed 
framställas till kommande partiöverläggningar. 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion, ”Professionalisera bolagsstyrelserna”, 2019-01-17 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2019-05-20 
3. Beslutsförslag, 2019-05-20   
 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

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



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

 B 2399

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-05-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00104 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige  

  

 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD): Motion - Professionalisera 
bolagsstyrelserna 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att bifalla motionen och uppdra Kommunstyrelsen att redovisa hur formerna 
för de kommunala bolagsstyrelserna kan genomföras till Kommunfullmäktige.            

Ärendet i sin helhet 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-01-17 lämnat in förslaget att uppdra Kommunstyrelsen att 
presentera förslag till Kommunfullmäktige om formerna för de kommunala 
bolagsstyrelserna, i syfte att professionalisera och förstärka kompetensen 
genom partioberoende kompetens. 

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen bedömer att frågan kring bolagsstyrelserna i Borås Stads 
bolag är naturlig att behandla i de partiöverläggningar som hålls inför varje ny 
mandatperiod. Kommunstyrelsen ser inga hinder i att en utredning genomförs 
kring hur de kommunala bolagsstyrelsernas former kan förändras i enlighet med 
motionens intentioner. En redovisning om dessa former kan därmed 
framställas till kommande partiöverläggningar. 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion, ”Professionalisera bolagsstyrelserna”, 2019-01-17 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2019-05-20 
3. Beslutsförslag, 2019-05-20   
 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

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

     2019-05-20 

 

PROTOKOLLSANTECKNING 

E4: Professionalisera bolagsstyrelserna! 

Under Kommunstyrelsens sammanträde den 20 maj behandlas ett initiativärende från 
Sverigedemokraterna med förslaget ”att uppdra Kommunstyrelsen att presentera förslag till 
Kommunfullmäktige om formerna för de kommunala bolagsstyrelserna, i syfte att 
professionalisera och förstärka kompetensen genom partioberoende kompetens.” 

Förslaget från den Mitt-socialdemokratiska majoriteten i Kommunstyrelsen är att frågan om 
representation i de kommunala bolagen behandlas inför de partiöverläggningar som normalt 
hålls inför varje mandatperiod. Det tycker vi är en god ordning, som har sin utgångpunkt i 
vad som varit kutym under lång tid i Borås Stad.  

Dock ser Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna – ingen vits med att vänta 
med en sådan överläggning till innevarande mandatperiods slut. Även vi har i ett 
initiativärende, som behandlas under dagens Kommunstyrelsesammanträde, föreslagit att 
särskilda partiöverläggningar ska hållas om de kommunala bolagen, där vi förbehållslöst 
önskar se över sådant som styrelsernas storlek, näringslivsrepresentation, antal bolag och 
andra centrala frågor i sammanhanget.  

Vår förhoppning är att sådana samtal kan komma till stånd så snart som möjligt. Frågan om 
de kommunala bolagen är alldeles för viktig för att skjutas på en så avlägsen framtid.  

 
Allianspartierna i Borås 

Moderaterna   Kristdemokraterna  

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
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Protokollsanteckning     Kommunfullmäktige 

     2019-06-19 

 

PROTOKOLLSANTECKNING 

37: Professionalisera bolagsstyrelserna! (nr 89) 
Under Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni behandlas en motion från 
Sverigedemokraterna med förslaget ”att uppdra Kommunstyrelsen att presentera förslag till 
Kommunfullmäktige om formerna för de kommunala bolagsstyrelserna, i syfte att 
professionalisera och förstärka kompetensen genom partioberoende kompetens.” 

Förslaget från den Mitt-socialdemokratiska majoriteten är att frågan om representation i de 
kommunala bolagen behandlas inför de partiöverläggningar som normalt hålls inför varje 
mandatperiod. Det tycker vi är en god ordning, som har sin utgångpunkt i vad som varit 
kutym under lång tid i Borås Stad.  

Dock ser Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna – ingen vits med att vänta 
med en sådan överläggning till innevarande mandatperiods slut. Vi har föreslagit att 
särskilda partiöverläggningar ska hållas om de kommunala bolagen, där vi förbehållslöst 
önskar se över sådant som styrelsernas storlek, näringslivsrepresentation, antal bolag och 
andra centrala frågor i sammanhanget. Vi vill samtala om mer än endast professionalisering 
av styrelserna. 

Vår förhoppning är att sådana samtal kan komma till stånd så snart som möjligt. Frågan om 
de kommunala bolagen är alldeles för viktig för att skjutas på en avlägsen framtid.  

 
Allianspartierna i Borås 

Moderaterna   Kristdemokraterna  

 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
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Kommunfullmäktige 
2019-01-17 

Motion 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-08-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00437 1.1.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019 över 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporten läggs till handlingarna           

  

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd 
får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland annat i motioner. Beslut om 
uppdrag leder till att en expediering av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 
skapas för att en nämnd ska få uppdraget. Nämnden registrerar det inkomna 
protokollsutdraget i sitt diarium som ett nytt ärende och börjar handlägga 
ärendet. För att kunna följa uppdragens gång ska beredningsläget för uppdrag 
rapporteras till Kommunfullmäktige två gånger per år.  

I bilagan till detta ärende finns de 28 aktuella uppdragen som skapats på detta 
sätt.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019 över Kommunfullmäktiges 
uppdrag som inte ingår i budget 
2. Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2019
   
 

 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-08-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00437 1.1.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019 över 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporten läggs till handlingarna           

  

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd 
får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland annat i motioner. Beslut om 
uppdrag leder till att en expediering av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 
skapas för att en nämnd ska få uppdraget. Nämnden registrerar det inkomna 
protokollsutdraget i sitt diarium som ett nytt ärende och börjar handlägga 
ärendet. För att kunna följa uppdragens gång ska beredningsläget för uppdrag 
rapporteras till Kommunfullmäktige två gånger per år.  

I bilagan till detta ärende finns de 28 aktuella uppdragen som skapats på detta 
sätt.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019 över Kommunfullmäktiges 
uppdrag som inte ingår i budget 
2. Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2019
   
 

 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 

Nr 123
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019 över  
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
2019-08-22 Dnr KS 2019-00437 1.1.1.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
april 2019 
Borås Stad 
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Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2019 2(26) 

Uppdrag 
Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

§ 221 2015/KS0456 216 Svar på motion av 
Ida Legnemark (V); Evenemangsfält i 
Borås 

Fritids- och Folkhälsonämnden uppdras i 
samverkan med Kommunstyrelsen 
planera för att Borås Stad ska kunna ta 
emot evenemang med behov av större 
evenemangsområden. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutade i ärendet 2018-06-19 
§102. En förstudie har presenterats och godkänts. Arbetet ska 
implementeras i stadens Översiktsplan och i stadens strategiska 
arbete kring fysisk planering.  (Fritids- och folkhälsonämnden) 

§ 325 2014/KS0632 809 Svar på motion av 
Ida Legnemark (V): Inför lagliga 
graffitiväggar i Borås 

Fritids- och folkhälsonämnden:- uppdras 
komplettera införandet av en öppen vägg 
med andra brottsförebyggande åtgärder 
eller övergripande styrdokument. 
Resurser bör också läggas på dialog 
med utövare, för att på bästa sätt förstå 
och bemöta det behov som finns.  - 
uppdras genomföra en utvärdering, 
avseende bland annat mängden klotter, 
ett år efter den öppna väggens 
införande. Om utvärderingen visar att 
klottret ökat ska frågan om att stänga 
graffitiväggen lyftas till 
Kommunfullmäktige. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Uppföljningen presenterades och beslutades på FoF nämnden i 
november. (Fritids- och folkhälsonämnden) 

2017-00117 
Svar på motion av Falco Guldenpfennig 
(KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela 
Hallgren (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD): 
Rusta upp Östermalmsparken 

Att Samhällsbyggnadsnämnden, i 
samverkan med berörda nämnder, får 
uppdraget att förbättra belysningen och 
öka tillgängligheten i Östermalmsparken. 
Uppdraget tas över av Tekniska 
nämnden. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Under 2018 sattes belysning upp längs med parkvägen från 
Hasselbacksgatan till kvarteret Grönfinken. (Tekniska nämnden) 

2017-00117 
Svar på motion av Falco Guldenpfennig 
(KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela 
Hallgren (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD): 
Rusta upp Östermalmsparken 

Att Samhällsbyggnadsnämnden uppdras 
att införa Östermalmsparken i 
grönområdesplanen. Uppdraget tas över 
av Kommunstyrelsen 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Kommunfullmäktige antog i december 2017 den gällande 
Grönområdesplanen. Kommunstyrelsen har ansvar för den 
årliga uppföljningen av åtgärdslistan i Grönområdesplanen. 
Berörda förvaltningar har i maj 2019 fått i uppdrag se över sina 
åtgärder i listan och redovisa status. Svar ska lämnas senast 1 
september.En revidering och komplettering av planen ska ske 
senast 2021. (Kommunstyrelsen) 
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Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2019 3(26) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

2017-00544 
Svar på motion av Anders Österberg (S): 
Motion: Jämlikhetsutredning - Ja tack!  
2017-00427 
Svar på motion från Ida Legnemark (V): 
mänskliga rättigheter är en kommunal 
angelägenhet- gör Borås till en MR-stad 
2017-00216 
Svar på motion av Ida Legnemark (V): 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning  
2016-0825 
Svar på motion av Hanna Bernholdsson 
(MP) och Tom Andersson (MP): Borås kan 
bli Sveriges bästa hbtqkommun 

Kommunstyrelsen får ett uppdrag att 
genomföra en kartläggning av 
kommunens nuvarande arbete med 
mänskliga rättigheter samt ta fram ett 
förslag på Borås Stads fortsatta arbete 
med att stärka mänskliga rättigheter. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Det finns nu en rapport som innehåller analys och resultat av 
kartläggningen samt förslag till organisation för att stärka Borås 
Stads i arbetet med mänskliga rättigheter. 
Ärendet behandlas av Kommunstyrelsen den 17/6 2019. 
(Kommunstyrelsen) 

2016-00353  
Svar på motion av Lotta Preijde (L), 
Försöksverksamhet med lärarassistenter 
på en av Borås Stads skolor 

Grundskolenämnden ges uppdraget att 
utvärdera verksamheten med 
studiecoacher Av utvärderingen bör det 
framgå ekonomiska effekter, eventuell 
påverkan på elevers och lärares 
upplevelse av studiero och arbetsmiljö, 
samt om det kan bedömas påverka 
möjligheten att rekrytera behöriga lärare. 
Utvärderingen återrapporteras till 
Kommunstyrelsen när den är genomförd. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

En rapport och utvärdering har gjorts under våren 2019. 116 
lärare har fått svara på frågor inom begreppen; lärarnas 
arbetssituation, avlastning, konflikthantering, elevers trygghet 
och stöd till elever. 
Inom samtliga områden visar rapporten att det väsentligt har 
blivit bättre inom dessa områden. 
Sammanfattningsvis uttrycker lärarna en stark önskan om att 
studiecoacherna kan permanentas. 
Även rektorer menar att studiecoacherna har medverkat till lägre 
arbetsbelastning och bättre arbetsmiljö för lärarna på de skolor 
som haft studiecoacher. (Grundskolenämnden) 

2016-00819 
Svar på motion av Marie Fridén (M) och 
Oliver Öberg (M) Bemmanad parklek året 
runt på Stadsparkens lekplats 

Tekniska nämnden och 
Förskolenämnden får i uppdrag att i 
samarbete ta fram förslag på parklek 
med bemanning, i likhet med vad som 
finns i Göteborg och Stockholm, till 
Stadsparkens lekplats. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Tekniska förvaltningen och Förskoleförvaltningen har 
gemensamt utrett bemannad parklek. Ärendet har behandlats av 
respektive nämnd och översänts till Kommunstyrelsen för vidare 
handläggning. (Dnr TEN 2017-00005 341 1). (Tekniska 
nämnden) 
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Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2019 4(26) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

Svar på motion Borås behöver riktlinjer för 
bra lekplatser! 
KS 2017-00341 

Uppdra åt Tekniska nämnden, i 
samarbete med Förskolenämnden, att ta 
fram förslag på styrdokument för 
lekplatser. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Tekniska förvaltningen har sedan länge en processbeskrivning 
för lekplatsers drift och utformning vid ombyggnationer. Tekniska 
förvaltningens Parkenheten har ett utarbetat lekplatsprogram. 
"Lekplatsprogram Parkenheten 2019-01-16". Lekplatsernas 
säkerhet och utformning styrs av en detaljerad standard. SS-EN 
1176 för lekutrustning, SS-EN 1177 för fallskydd. Samtliga 
lekplatser på allmän platsmark genomgår årligen en 
säkerhetsbesiktning, fyra funktionskontroller av en certifierad 
besiktningsman. En veckovis tillsyn av samtliga lekplatser sker 
av upphandlad entreprenör. (Tekniska nämndens beslut 2017-
05-24 § 81, Dnr TEN 2017-00206).  (Tekniska nämnden) 

2014-00193 
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) 
och Cecilia Andersson (C): Ny idrottshall 
på Myråsskolan! 

En utredning med förslag på åtgärder för 
en tryggare trafikmiljö ska genomföras 
inför byggnationen av en ny idrottshall. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Denna trafikutredning har gjorts av planavdelningen i samband 
med detaljplan för Myråsskolan. (Tekniska nämnden) 

§ 14Dnr 2014-00389 141 
Svar på motion av Annette Carlson (M) och 
Lars-Gunnar Comén (M): Tjänstegarantier i 
näringslivet 

Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram 
tjänstegarantier för företag i enlighet med 
motionens intentioner. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Till KS för beslut under T2. 
(Kommunstyrelsen) 

§ 48 2014/KS0527 005 Svar på motion av 
Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan 
Hjalmarsson (FP) om fritt trådlöst nätverk i 
centrum 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
under första halvåret 2016 utreda de 
legala, tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för inrättandet av fritt 
trådlöst nätverk i Borås centrum. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Borås Stad och Borås Energi AB, har kommit fram till att det 
finns såväl legala som tekniska förutsättningar för att bygga ett 
fritt WiFi-nät, på ett antal avgränsade platser i Borås. Ytterligare 
utredning behövs, för att fastställa hur stort underskott ett fritt 
WiFi-nät skulle generera och hur detta skulle kunna finansieras. 
(Kommunstyrelsen) 

§ 20 2016/KS0508 331 Svar på motion av 
Marie Fridén (M); TRÄD in i en vacker 
stad! 

Ge Tekniska nämnden i uppdrag att 
ansvara för att styrdokument om träd tas 
fram i enlighet med motionens 
intentioner. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbetet med att ta fram styrdokumentet är klart. Dokumentet är 
utskickat på remiss. Under oktober 2018 beslutade Tekniska 
nämnden att skicka  "Förslag på "Riktlinjer för trädvårdsarbete i 
Borås Stad" till KS. (Dnr TEN 2017-00647 630).  (Tekniska 
nämnden) 

§ 123 Dnr KS 2014-00192 456 
Svar på motion av Malin Wickberg (M) och 
Annette Carlson (M): Lätt att göra rätt 

Borås Energi och Miljö AB ska utreda 
möjligheten att införa tillfälliga 
miniåtervinningscentraler i Borås Stad. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbetet pågår, förväntas bli klart under året (Kommunala bolag) 

§ 61 2014/KS0523 824 Svar på motion av 
Sven-Erik Håkansson (C) och Alexander 
Andersson (C); Bygg ett aktivitetsområde 
på Gånghesters stationsområde 

Uppdra åt berörda nämnder att utreda 
och iordningställa ett aktivitetsområde för 
gammal och ung på det gamla 
stationsområdet i Gånghester, gärna i 
samverkan med föreningslivet. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Redovisade situationen och hänvisade uppdraget till ansvariga 
för byggnaden. Beslut togs i FoF nämnde i december. (Fritids- 
och folkhälsonämnden) 
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Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2019 5(26) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

§ 154 2015/KS0361 005 Svar på motion av 
Leif Häggblom (SD); Digitalisering av 
löneunderlag 

I första hand undersöka möjligheterna till 
att ge förtroendevalda en direkt-
inloggning till Borås Stads lönesystem. 
Där man personligen med lösenord fyller 
i sina kriterier till löneunderlag. Om nu 
detta är tekniskt ogenomförbart eller blir 
en för kostsam lösning I andra hand 
undersöka möjligheterna att via en 
enklare app få möjlighet att rapportera in 
löneunderlaget. Där man personligen 
med lösenord fyller i sina kriterier till 
löneunderlag. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbetet med att separera förtroendevalda i Heroma pågår vilket 
är en förutsättning att kunna genomföra uppdraget. Dock finns 
det fortfarande delar som inte är lösta och som visat sig vara 
problematiska så som Attest av tidrapportering. Vi fortsätter att 
kolla på en lösning med en enklare e-tjänst för förtroendevalda. 
(Kommunstyrelsen) 

§ 217 2014/KS0644 214 Svar på motion av 
Morgan Hjalmarsson (FP): Ny detaljplan för 
del av Nordskogen (Torpa Sjöbo 2:2 m.fl.) 

Samhällsbyggnadsnämnden ges i 
uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Nordskogen i syfte att 
omvandla området till blandstad med 
flera möjliga användningsområden, 
såsom bostäder, verksamhetsområde 
och centrumbildning. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Morgan Hjalmarsson (L) lämnade 2014 in en motion där 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslogs få i uppdrag att ta fram en 
ny detaljplan för området och tillåta bostäder. Nämnden 
beslutade i december 2018 att området inte bedöms vara 
lämpligt. 
 
Kommunstyrelsen föreslog 2019-05-06 Kommunfullmäktige att 
besluta att tillstyrka Samhällsbyggnadsnämndens beslut och 
avsluta fullmäktigeuppdraget för Nordskogen. 
(Samhällsbyggnadsnämnden) 

§ 218 2014/KS0545 317 Svar på motion av 
Alexis Mouschopanis (M) och Cecilia 
Anders-son (C); Lys upp banvallen 

Uppdra åt Tekniska nämnden att i 
samverkan med Fritids-och 
folkhälsonämnden utreda möjligheterna 
att belysa nämnda delar av banvallen. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Huvudstråket för cykeltrafik mellan Dalsjöfors och Gånghester 
kommer enligt antagen Cykelplan 2018/2019 att anläggas utmed 
väg 1701 där Trafikverket är väghållare. Förbindelsen utmed 
gamla banvallen utgör rekreationsstråk för t.ex. cykel, rullskidor 
varför huvudmannaskapet bör hamna på den nämnd som 
ansvarar för dessa frågor. Tekniska förvaltningen har under 
2017 försett sträckan med ny beläggning. Kostnaden för 
belysning uppskattas till ca 3,5 mnkr. Återstår att lösa frågan om 
huvudmannaskap med Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
varefter ställning får tas till anläggande av belysning utmed 
sträckan. (Tekniska nämnden) 

§ 309 2016/KS0337 004 Revidering av 
Borås Stads arkivregler 

Ge arkivmyndigheten i uppdrag att 
utarbeta rekommendationer och riktlinjer 
för arkivreglernas tillämpning. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Rutiner för att komplettera och vara ett stöd för tillämpning av 
Arkivregler för Borås Stad är framtagna och fastställda av 
Stadsarkivarien 20 september 2018 (Kommunstyrelsen) 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

§ 111 2016/KS0331 003 Översyn av 
bestämmelserna i allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 
vad avser användandet av pyrotekniska 
varor 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utöver 
bestämmelserna om användandet av 
pyrotekniskavaror, se över 
bestämmelserna i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Borås kommun. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

  
Domstolsutslag har kommit i ärende som har betydelse för 
ordningsstadgar. den analyseras och nytt förslag till 
ordningsföreskrifter kommer att presenteras efter sommaren 
(Kommunstyrelsen) 

§ 150 2015/KS0198 050 
Avveckla mark- och 
entreprenadverksamheten som erbjuds 
annan än 
Borås Stad (Budgetuppdrag 2015) 

Att Servicenämnden inte längre ska 
erbjuda mark- och entreprenadtjänster till 
vägsamfälligheter,bostadsrättsföreningar 
och Svenska Kyrkan där dessa aktörer 
är direktabeställare av tjänsterna. 
Undantaget detta förbud är akuta VA-
arbeten, VA-arbeten isamband med VA-
arbete åt kommunalt bolag samt 
markrenhållning på gångbanor. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Servicenämnden tar enligt Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-
17 inga nya uppdrag där bostadsrättsföreningar, vägföreningar 
eller Svenska kyrkan är beställare. (Servicenämnden) 

§ 150 2015/KS0198 050 
Avveckla mark- och 
entreprenadverksamheten som erbjuds 
annan än 
Borås Stad (Budgetuppdrag 2015) 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda 
formerna för en gemensam 
koncernpolicy i enlighet med vad som 
tidigare lyfts i ärendet. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

En arbetsgrupp arbetar med att bereda ärendet. Uppdraget 
beräknas kunna slutredovisas under 2019. 
(Kommunstyrelsen) 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 Geno
mfört 

9 (st) 

 Delvis 
geno
mfört 

7 (st) 

 

I de fall där förvaltningen har sett ett behov av att en 
medarbetare kvarstår i anställning efter 65 års ålder har 
förvaltningen i dialog med berörd medarbetare funnit lösningar i 
form av flexibilitet gällande arbetsuppgifter och arbetstider, vilket 
är ett arbetssätt som förvaltningen kommer att fortsätta tillämpa. 
Förvaltningen har också tillämpat beslutet som ger möjlighet att 
ge medarbetare som är över 65 år ett lönetillägg på 2000 kronor. 
(Kommunstyrelsen) 
 
Nämnden har inget behov av att i allmänhet uppmana 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65 år. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 
 
Äldre medarbetare ges möjlighet till utvecklad flexibel arbetstid. 
Kompetensutveckling ska erbjudas under hela anställningstiden 
oavsett ålder. Nämnden har en positiv attityd till äldre 
medarbetare genom att sätta värde på deras kunskap och 
erfarenhet. (Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Frågor om när medarbetare planerar att pensionera sig kommer 
upp vid de årliga medarbetarsamtalen. Erfarenheten visar att 
många medarbetare har svårt för att bestämma sig för om de 
ska ta ut pension något år före eller något år efter 65 år. Vi ser 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 
flera faktorer som påverkar, hur man mår rent fysiskt (t.ex. för 
dem som haft tyngre, fysiska arbeten) spelar in, men också hur 
livssituationen ser ut i övrigt.  (Servicenämnden) 
 
Enligt plan för kompetensförsörjning har förvaltningen beskrivit 
framtidens behov där man kan komma behöva använda sig av 
möjligheten som Kommunstyrelsen beslutat om att erbjuda 
nyckelpersoner eller personer med svårrekryterad kompetens ett 
lönetillägg för anställda som fyller 66 år. Förvaltningen ser 
kontinuerligt över arbetsuppgifter för att skapa en möjlighet åt 
alla att klara av sitt uppdrag och erbjuder tillfällig avlastning eller 
mer ansvar beroende på den anställdes behov. (Tekniska 
nämnden) 
 
Samtliga medarbetare får erbjudande om att fortsätta arbeta 
kvar till 67 års ålder. (Miljö- och konsumentnämnden) 
 
I de fall det är möjligt och om verksamheten har behov förs 
dialog med medarbetare om att kvarstå i tjänst efter 65 år. 
Förvaltningen kommunicerar i olika sammanhang att man är 
positiv till arbete efter 65 år och där medarbetare som närmar 
sig pension har direkta önskemål om att kvarstå i anställning 
försöker förvaltningen tillmötesgå detta så långt det är möjligt. 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 
 
I de fall det är möjligt och om verksamheten har behov förs 
dialog med medarbetare om att kvarstå i tjänst efter 65 år. 
Förvaltningen kommunicerar i olika sammanhang att man är 
positiv till arbete efter 65 år och där medarbetare som närmar 
sig pension har direkta önskemål om att kvarstå i anställning 
försöker förvaltningen tillmötesgå detta så långt det är möjligt. 
(Kulturnämnden) 
 
 
Studier från SKL visar att en god arbetsmiljö och bra 
arbetsförhållanden gör att fler planerar att arbeta längre. 
Förskoleförvaltningen jobbar systematiskt med 
arbetsmiljöarbetet för att skapa bra arbetsförhållande och 
välfungerande verksamheter. Utifrån heltidsbestämmelsen som 
finns i Borås Stad ges också möjlighet till stor valfrihet i hur 
mycket man vill jobba, vilket också är en faktor som gör att man 
vill stanna kvar i arbetslivet. I resultatet från medarbetarenkäten 
2017 svarade 92,1% värde 4-5 på frågan ”mitt arbete känns 
meningsfullt”, och på frågan ”mitt arbete engagerar mig” svarade 

Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2019 8(26) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 
93,4% värde 4-5, vilket kan visa på att det arbete som utförs i 
Förskoleförvaltningen också bidrar till att fler vill jobba längre då 
samma studie som nämnts ovan visar att personer som har ett 
intressant och omväxlande arbete tenderar att stanna kvar 
längre i yrkeslivet. 
Genom att vara anställd i bemanningsenheten ökar möjligheten 
att själva välja var och när man vill jobba, vilket skapar bra 
förutsättningar för de som tagit ut ålderspension att fortsätta vara 
verksamma inom våra verksamheter. Dessa personer, både de 
som tagit ut ålderspension, men även de som är kvar i sin 
ordinarie anställning efter 66 år fyllda, är en enormt viktig resurs 
på förvaltningen, vilket också visas i och med KAL-gruppens 
beslut om lönetillägg för personer över 66 år inom 
svårrekryterade grupper. På Förskoleförvaltningen har, sedan 
införandet av lönetillägget, totalt 20 personer fått beviljat tillägg. 
(Förskolenämnden) 
 
Chef och medarbetare för en dialog om möjligheten att vara kvar 
efter 65 vid medarbetarsamtalet.Förvaltningsövergripande rutin -
 möjlighet till lönetillägg från det år medarbetaren fyller 66 
år.Fortlöpande Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM. 
(Grundskolenämnden) 
 
Förvaltningen arbetar systematiskt med att identifiera 
medarbetare som har fyllt 66 år så att chefer kan fatta beslut om 
lönetillägg och uppmuntra befintliga medarbetare och 
timavlönade medarbetare att arbeta kvar på hel- eller deltid i 
Borås Stad. Sedan införandet och fram till 2018 har 
förvaltningen fattat 56 beslut om lönetillägg. Under 2019 har 8 
nya beslut fattats om lönetillägg fram till april. 
 
I augusti 2018 var 34 av 946 medarbetare (3,6 %) i åldern 65 år 
och äldre. Av dessa var 11 personer i åldern 67-75 år och 
arbetar på tidsbegränsade anställningar. 
1 april 2019 var 36 av 964 medarbetare (3,7 %) i åldern 65 år 
och äldre. Av dessa var 11 personer i åldern 67-73 år och 
arbetar på tidsbegränsade anställningar. 
 
Verksamheten har ett samtal inför pensionen och kontaktar 
löpande pensionerade medarbetare för tidsbegränsade 
anställningar. Kompetensförsörjning är en av förvaltningens 
identifierade verksamhetsövergripande gemensamma 
utmaningar. Inom ramen för det arbetet ingår området "motivera 
äldre medarbetare att vara kvar efter 65".  (Gymnasie- och 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 
93,4% värde 4-5, vilket kan visa på att det arbete som utförs i 
Förskoleförvaltningen också bidrar till att fler vill jobba längre då 
samma studie som nämnts ovan visar att personer som har ett 
intressant och omväxlande arbete tenderar att stanna kvar 
längre i yrkeslivet. 
Genom att vara anställd i bemanningsenheten ökar möjligheten 
att själva välja var och när man vill jobba, vilket skapar bra 
förutsättningar för de som tagit ut ålderspension att fortsätta vara 
verksamma inom våra verksamheter. Dessa personer, både de 
som tagit ut ålderspension, men även de som är kvar i sin 
ordinarie anställning efter 66 år fyllda, är en enormt viktig resurs 
på förvaltningen, vilket också visas i och med KAL-gruppens 
beslut om lönetillägg för personer över 66 år inom 
svårrekryterade grupper. På Förskoleförvaltningen har, sedan 
införandet av lönetillägget, totalt 20 personer fått beviljat tillägg. 
(Förskolenämnden) 
 
Chef och medarbetare för en dialog om möjligheten att vara kvar 
efter 65 vid medarbetarsamtalet.Förvaltningsövergripande rutin -
 möjlighet till lönetillägg från det år medarbetaren fyller 66 
år.Fortlöpande Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM. 
(Grundskolenämnden) 
 
Förvaltningen arbetar systematiskt med att identifiera 
medarbetare som har fyllt 66 år så att chefer kan fatta beslut om 
lönetillägg och uppmuntra befintliga medarbetare och 
timavlönade medarbetare att arbeta kvar på hel- eller deltid i 
Borås Stad. Sedan införandet och fram till 2018 har 
förvaltningen fattat 56 beslut om lönetillägg. Under 2019 har 8 
nya beslut fattats om lönetillägg fram till april. 
 
I augusti 2018 var 34 av 946 medarbetare (3,6 %) i åldern 65 år 
och äldre. Av dessa var 11 personer i åldern 67-75 år och 
arbetar på tidsbegränsade anställningar. 
1 april 2019 var 36 av 964 medarbetare (3,7 %) i åldern 65 år 
och äldre. Av dessa var 11 personer i åldern 67-73 år och 
arbetar på tidsbegränsade anställningar. 
 
Verksamheten har ett samtal inför pensionen och kontaktar 
löpande pensionerade medarbetare för tidsbegränsade 
anställningar. Kompetensförsörjning är en av förvaltningens 
identifierade verksamhetsövergripande gemensamma 
utmaningar. Inom ramen för det arbetet ingår området "motivera 
äldre medarbetare att vara kvar efter 65".  (Gymnasie- och 



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  26 septem

ber 2019

B 2412

Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2019 9(26) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 
vuxenutbildningsnämnden) 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med att motivera 
äldre medarbetare att vilja vara kvar över 65 år med: 

 Lönetillägg för anställda 65 + inom svårrekryterade 
yrkesgrupper (delegationsbeslut) 

 att utveckla åldersmedvetet ledarskap 
 möjlighet till kompetensutveckling efter 65 år 
 att ta tillvara på äldre arbetstagares kompetens 

(exempel, vara mentorer) 
 att skapa organisatoriska och arbetsmiljöförutsättningar 

för ett långt och hållbart arbetsliv (exempel förändrad 
förläggning av arbetstiden), vidareutbildning som kan 
göra att äldre bättre kan klara av förändrade 
arbetsuppgifter eller kunna gå vidare till nya arbeten 
och arbetsplatser. 

(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
 
Arbetslivsnämnden arbetar med att motivera äldre medarbetare 
att vilja vara kvar över 65 år med:      

 Lönetillägg för anställda 65 + inom svårrekryterade 
yrkesgrupper (delegationsbeslut) 

 att utveckla åldersmedvetet ledarskap 
 möjlighet till kompetensutveckling efter 65 år 
 att ta tillvara på äldre arbetstagares kompetens 

(exempel, vara mentorer)  
 att skapa organisatoriska och arbetsmiljöförutsättningar 

för ett långt och hållbart arbetsliv (exempel förändrad 
förläggning av arbetstiden), vidareutbildning som kan 
göra att äldre bättre kan klara av förändrade 
arbetsuppgifter eller kunna gå vidare till nya arbeten 
och arbetsplatser.  

(Arbetslivsnämnden) 
 
Nämnden fortsätta att se till att den kompetens erfarna 
medarbetare besitter tas tillvara på ett sätt som motiverar dessa 
medarbetare att fortsatt bidra till förvaltningens stabilitet och 
fortsatta utveckling genom att t.ex. erbjuda ändrade/byte av 
arbetsuppgifter eller uppdrag, avslutningssamtal. (Sociala 
omsorgsnämnden) 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 
 
Nämnden arbetar med att försöka motivera och uppmuntra 
personer att arbeta efter 65 år. Ett särskilt lönetillägg finns att 
erbjuda för svårrekryterade personalgrupper från det kalenderår 
personen fyller 66 år. Information kring detta har spridits i 
förvaltningen. (Vård- och äldrenämnden) 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Geno
mfört 

12 
(st) 

 Delvis 
geno
mfört 

4 (st) 

 

Antalet deltidsarbetande på förvaltningen är ytterst få. Ingen 
vidare insats krävs för att nå upp till målet. (Kommunstyrelsen) 
 
Nämnden har inga deltidsanställda. (Lokalförsörjningsnämnden) 
 
Förvaltningens samtliga tjänster är på heltid.  
(Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
95,4 % av medarbetarna anställda inom Servicenämndens 
verksamheter arbetar heltid (95,5 % av kvinnorna och 95, 3 % 
av männen). De enda som innehar deltidsanställningar är de 
medarbetare som sedan tidigare har icke tidsbegränsade 
sjukersättningar. Någon enstaka har på eget initiativ begärt 
partiell ledighet, t.ex. inför pensionering. (Servicenämnden) 
 
För att vara en attraktiv arbetsgivare samt utifrån ett strategiskt 
beslut för att öka jämställdheten ska vi som arbetsgivare erbjuda 
heltidstjänster till alla som önskar heltidtidstjänstgöring. På 
Tekniska förvaltningen är alla tjänster 100 %. Vi som 
arbetsgivare vill vara attraktiva det innebär att syftet ska vara att 
alla erbjuds heltidstjänst med möjlighet till att kunna välja 
tjänstgöringsgrad för att vara en attraktiv och hälsosam 
organisation. (Tekniska nämnden) 
 
Samtliga medarbetare erbjuds heltidsanställning. (Miljö- och 
konsumentnämnden) 
 
Förvaltningen har en hög andel av medarbetare som arbetar 
heltid. Vi behöver fortsätta med att motivera kvinnor att i högre 
utsträckning arbeta heltid då statistik visar att det är kvinnor och 
inte män som väljer att arbeta deltid. För att möjligöra detta 
organiseras arbetet så långt det är möjligt så att arbete och 
familjeliv går att förena. (Fritids- och folkhälsonämnden) 
 
Förvaltningen har en hög andel av medarbetare som arbetar 
heltid. Vi behöver fortsätta med att motivera kvinnor att i högre 
utsträckning arbeta heltid då statistik visar att det är kvinnor och 
inte män som väljer att arbeta deltid. För att möjliggöra detta 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 
organiseras arbetet så långt det är möjligt så att arbete och 
familjeliv går att förena. (Kulturnämnden) 
 
För att motivera de som jobbar deltid att öka sin 
sysselsättningsgrad måste förvaltningen fortsätta arbetet med 
det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa goda 
arbetsvillkor i verksamheterna. I dagsläget (2019-02-28) hade 
98,3% av de anställda i förvaltningen en heltidsanställning. 
Dessa siffror avspeglar grundtjänsten, och visar inte de som är 
partiellt föräldralediga och/eller sjukskrivna, och inte heller de 
som enligt heltidsbeslutet i Borås Stad valt att gå ner i tid av 
andra anledningar. 
 
I den senast genomförda medarbetarenkäten som gjordes under 
2017 angav 68,5% värde 4-5 på frågan "På min arbetsplats är 
det möjligt att förena arbete med familjeliv". Detta är troligtvis ett 
resultat som avspeglar möjligheten att i stor utsträckning själva 
välja sin sysselsättningsgrad. Genom att fortsätta arbeta för att 
skapa hållbara arbetsplatser med bra arbetsmiljöarbete och 
kompetenshöjande insatser är målet att öka %-andelen som 
anger 4-5 på frågan ovan men också att ge förutsättningar för de 
medarbetare som valt att gå ner i tid av olika anledningar att vilja 
arbeta mer. (Förskolenämnden) 
 
Den övervägande delen av förvaltningens medarbetare arbetar 
heltid. Vid deltidsarbete förs en kontinuerlig dialog mellan chef 
och medarbetare om möjligheten till heltid. 
(Grundskolenämnden) 
 
Borås Stad har heltid för alla tillsvidareanställda för att främja 
jämställdheten, arbetsmiljön och hälsan.Heltidsbeslutet för Borås 
Stad är fullt ut infört i förvaltningen. 
 
Efter mars månad var andelen heltidstjänster 97,2 % av 
förvaltningens tillsvidaretjänster. 
Förvaltningen möjliggör i första hand arbete på deltid utifrån 
lagkrav. Annan ledighet beviljas utifrån verksamhetens behov. 
 
Förvaltningen har under 2019 3 stycken beviljade dispensbeslut 
med undantag från heltidsbeslutet. Det handlar främst om 
lärartjänster inom specialidrott och lärartjänster för kurser inom 
specifika yrkesutbildningar. Medarbetare som är anställda på 
dessa tjänster kombinerar arbetet med andra anställningar eller 
uppdrag utanför Borås Stad. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 
 
I medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2017 finns frågor 
som behandlar medarbetarnas upplevelse av möjlighet att 
kombinera arbete och fritid. På en femgradig skala angav 72,2% 
4 eller 5, 11,3% angav 3, 7,2% angav 2 eller 1 och 9,3% angav 
ingen åsikt. Ny medarbetarenkät genomförs hösten 2019. 
(Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med att motivera 
deltidstjänstgörande att arbete heltid med:  

 Varje chef ska under exempelvis medarbetarsamtalet 
kartlägga förekomsten av och orsaken till deltid utan 
lagstadgat stöd (egen begäran) på individnivå 

 olika yrkesgrupper deltidsarbete ska kartläggas i syfte 
att undersöka om det finns organisatoriska orsaker 
bakom, som exempelvis arbetsbelastning, krav i 
arbetet, arbetsförhållanden, kränkande särbehandling, 
ledning och styrning, delaktighet, arbetstid 

 Nämnden tar fram en handlingsplan. I handlingsplanen 
redovisas av genomföra aktiviteter enligt ovan samt 
vilka åtgärder som ska vidtas för att motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
 
Arbetslivsnämnden arbetar med att motivera 
deltidstjänstgörande att arbete heltid med:    

  Varje chef ska under exempelvis medarbetarsamtalet 
kartlägga förekomsten av och orsaken till deltid utan 
lagstadgat stöd (egen begäran) på individnivå 

 olika yrkesgrupper deltidsarbete ska kartläggas i syfte 
att undersöka om det finns organisatoriska orsaker 
bakom, som exempelvis arbetsbelastning, krav i 
arbetet, arbetsförhållanden, kränkande särbehandling, 
ledning och styrning, delaktighet, arbetstid  

 Nämnden tar fram en handlingsplan. I handlingsplanen 
redovisas av genomföra aktiviteter enligt ovan samt 
vilka åtgärder som ska vidtas för att motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

(Arbetslivsnämnden) 
 
Arbetet med att skapa god och hälsofrämjande arbetsmiljö 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 
fortsätter. Optimerad bemanning och arbetet med att skapa 
förutsättningar för trygg och närvarande ledarskap fortsätta även 
i år. (Sociala omsorgsnämnden) 
 
 
Vård- och äldrenämnden 
Nämnden erbjuder medarbetarna att välja sin tjänstgöringsgrad 
en gång per år. Grunden är att alla anställda har en 
heltidsanställning i botten. Då nämnden har ett personalbehov 
som överstiger tillgången på kompetenta medarbetare arbetar 
enhetscheferna med att försöka motivera personalen att arbeta 
heltid i så stor utsträckning som möjligt. Att skapa en god 
arbetsmiljö är också en viktig faktor. (Vård- och äldrenämnden) 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Geno
mfört 

9 (st) 

 Delvis 
geno
mfört 

7 (st) 

 

Kommunstyrelsen kommer genom projektet "Frisk organisation" 
skapa förutsättningar för organisationen att arbeta med den del 
av sjukfrånvaron som är att härleda till organisatoriska faktorer. 
(Kommunstyrelsen) 
 
Arbetet med att minska sjukfrånvaron sker inom 
arbetsmiljöarbetet, inga särskilda åtgärder krävs. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 
 
Nämnden arbetar förebyggande genom att identifiera och 
reagera på tidiga signaler om ohälsa. Vid ohälsa samverkar 
samtliga inblandade aktörer kring insatserna på ett systematiskt 
och strukturerat arbetssätt. (Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Inom Servicenämndens verksamheter pågår ett aktivt arbete för 
att minska sjukfrånvaron. En del i det är att varje månad gå 
igenom sjukstatistiken, analysera den och få fram en bild av 
orsaker. En annan del är att tydliggöra kopplingar mellan 
organisatoriska faktorer (t.ex. konflikter i arbetsgrupper) och 
sjukfrånvaro och agera och vidta lämpliga åtgärder för att 
komma till rätta med orsakerna.  (Servicenämnden) 
 
Förvaltningen följer noggrant upp sjukfrånvarostatsistiken varje 
månad för att tidigt kunna identifiera och kunna vidta relevanta 
åtgärder. Vi som arbetsgivare ser över möjligheten till 
deltidssjukfrånvaro istället för heltidssjukskrivning genom att ha 
tidiga samtal med den sjukskrivne för att se över eventuell 
arbetskapacitet. Vi sätter in tidiga resurser genom att anlita 
företagshälsovården och använder oss av screening på de 
arbetsplatser där sjukfrånvaron är som störst. (Tekniska 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 
nämnden) 
 
Arbeta förebyggande genom att identifiera och reagera på tidiga 
signaler om ohälsa. Vid ohälsa ska samtliga inblandade aktörer 
samverka kring insatserna på ett systematiskt och strukturerat 
arbetssätt. (Miljö- och konsumentnämnden) 
 
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med organisatoriska 
förutsättningar både för chefer och för medarbetare. Under 
hösten 2018 påbörjades ett arbete med att kartlägga och 
genomföra insatser för de medarbetare med hög kortidsfrånvaro, 
det vill säga, de som är borta från arbetet på grund av sjukdom, 
vid fyra tillfällen under ett år. Arbetet kommer forgå under 2019. 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 
 
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med organisatoriska 
förutsättningar både för chefer och för medarbetare. Under 
hösten 2018 påbörjades ett arbete med att kartlägga och 
genomföra insatser för de medarbetare med hög kortidsfrånvaro, 
det vill säga, de som är borta från arbetet på grund av sjukdom, 
vid fyra tillfällen under ett år. Arbetet kommer forgå under 2019. 
(Kulturnämnden) 
 
Förskoleförvaltningen jobbar kontinuerligt med att följa upp och 
analysera sjukfrånvaron på individ- och enhetsnivå. HR-
specialister och ekonomer träffar förvaltningens chefer varje 
månad för att gemensamt föra dialog kring fortsatt arbete. Detta 
arbetssätt med kvalitetsdialogerna utvärderas och utvecklas 
löpande för att hitta bästa sätt för att stödja cheferna i det 
dagliga arbetet med rehabiliterings- och arbetsmiljöfrågor. I 
tillägg till detta så arbetar förvaltningen löpande med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, där bland annat kontinuerliga 
utbildningsinsatser genomförs för förskolecheferna som sedan 
för kunskapen och arbetssätten vidare i verksamheterna. Under 
2019 kommer utbildningsinsatser genomföras gällande såväl 
kort- som långtidssjukfrånvaron för att öka kunskapen om hur vi 
kan arbeta med frågorna, men också för att få möjlighet att lära 
av varandra i chefsgruppen. 
 
Målet är att jobba på ett sådant sätt att fokus flyttas från att 
rehabilitera redan sjukskrivna till att skapa möjligheter att jobba 
förebyggande och främjande och på så sätt också minska 
sjukfrånvaron. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 
I förvaltningens strategier för ökad hälsa om minskad 
sjukfrånvaro beskrivs de aktiviteter som ska genomföras under 
de närmsta åren. Te x har och kommer olika utbildningsinsatser 
genomföras och respektive förskola ska ta fram en hälsoplan 
vilka kommer att följas upp under våren 2019. 
(Förskolenämnden) 
 
Förvaltningen arbetar med och följer upp det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Möjlighet för organisation och individ att delta 
i projektet "Positiv Rörelse"- Ett kompetensutvecklingsprojekt för 
att främja hälsa coh förebygga psykisk ohälsa (projekt 
medfinansierat av ESF). Möjlighet finns även att delta i Borås 
Stads projekt "Frisk Organisation" vars syfte är att minksa 
sjukskrivning och antal rehabiliteringsärenden. Arbetsgrupp 
tillsatt på Kost och Lokalvård för att analysera orsaker till 
sjukfrånvaro. Ett fortlöpande systematisk arbetsmiljöarbete i 
enlighet med SAM pågår.  (Grundskolenämnden) 
 
Förvaltningen följer månadsvis utvecklingen av sjukfrånvaron 
och förser verksamheten med underlag för analys. 
Verksamheten arbetar aktivt med förutsättningar i arbetsmiljön, 
uppdragsdialog för lärare, uppföljning av medarbetarenkät och 
att identifiera och vidta åtgärder på individ- grupp- eller 
organisatorisk nivå vid behov. Exempel på åtgärder på 
gruppnivå är att verksamheten med stöd från 
Medarbetarcentrum arbetar med grupputvecklande insatser. 
Exempel på åtgärder på organisatorisk nivå är förvaltningens 
styrgrupp för Uppdragdialog som träffas kontinuerligt och arbetar 
med att se över organisatoriska faktorer som skapar stress och 
upplevelse av hög arbetsbelastning hos lärare samt att arbeta 
fram åtgärder. Verksamheten har stor handlingsfrihet att skapa 
en ändamålsenlig organisation och arbetar löpande med 
anpassningar av organisationen för att skapa förutsättningar för 
kvalitet i verksamheten och för att chefer skall ha hållbara 
uppdrag. 
Under 2019 kommer skolintendenterna få ett utredningsuppdrag 
att tillsammans identifiera förebyggande och främjande åtgärder 
för att minska sjukfrånvaron inom grupperna kost, lokalvård och 
vaktmästeri. (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska organisera 
verksamheten för att minska sjukfrånvaron enligt nedanstående:  

 att skapa förutsättningar för förvaltningens chefer att 
utöva sitt ledarskap samt utveckla det nära ledarskapet 

Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2019 16(26) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 
(exempel utbildningsinsatser), att i högre grad möta 
chefen i vardagsarbetet 

 att ha regelbundna månadsuppföljning med 
ekonomifunktion och HR-funktion i syfte att bedöma 
verksamhetens resultat (inklusive sjukfrånvaro) 

 sjuk- och frisknärvaro redovisas fortlöpande till 
enhetschefer för åtgärder 

 att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
alla dess delar 

 att arbeta med tidiga insatser på individ och 
organisatorisk nivå 

 att erbjuda en bra fysisk arbetsmiljö 
 att utveckla specialkompetens och metodstöd 
 att erbjuda mentorer och handledning. 

(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
 
Arbetslivsnämnden ska organisera verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron enligt nedanstående:       

 att skapa förutsättningar för förvaltningens chefer att 
utöva sitt ledarskap samt utveckla det nära ledarskapet 
(exempel utbildningsinsatser), att i högre grad möta 
chefen i vardagsarbetet 

  att ha regelbundna månadsuppföljning med 
ekonomifunktion och HR-funktion i syfte att bedöma 
verksamhetens resultat (inklusive sjukfrånvaro) 

 sjuk- och frisknärvaro redovisas fortlöpande till 
enhetschefer för åtgärder 

 att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
alla dess delar 

 att arbeta med tidiga insatser på individ och 
organisatorisk nivå 

 att erbjuda en bra fysisk arbetsmiljö 
 att utveckla specialkompetens och metodstöd 
 att erbjuda mentorer och handledning.  

(Arbetslivsnämnden) 
 
En handlingsplan för god arbetsmiljö är ett levande dokument 
som nämndens verksamheter följer. Handlingsplanen följs upp 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 
(exempel utbildningsinsatser), att i högre grad möta 
chefen i vardagsarbetet 

 att ha regelbundna månadsuppföljning med 
ekonomifunktion och HR-funktion i syfte att bedöma 
verksamhetens resultat (inklusive sjukfrånvaro) 

 sjuk- och frisknärvaro redovisas fortlöpande till 
enhetschefer för åtgärder 

 att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
alla dess delar 

 att arbeta med tidiga insatser på individ och 
organisatorisk nivå 

 att erbjuda en bra fysisk arbetsmiljö 
 att utveckla specialkompetens och metodstöd 
 att erbjuda mentorer och handledning. 

(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
 
Arbetslivsnämnden ska organisera verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron enligt nedanstående:       

 att skapa förutsättningar för förvaltningens chefer att 
utöva sitt ledarskap samt utveckla det nära ledarskapet 
(exempel utbildningsinsatser), att i högre grad möta 
chefen i vardagsarbetet 

  att ha regelbundna månadsuppföljning med 
ekonomifunktion och HR-funktion i syfte att bedöma 
verksamhetens resultat (inklusive sjukfrånvaro) 

 sjuk- och frisknärvaro redovisas fortlöpande till 
enhetschefer för åtgärder 

 att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
alla dess delar 

 att arbeta med tidiga insatser på individ och 
organisatorisk nivå 

 att erbjuda en bra fysisk arbetsmiljö 
 att utveckla specialkompetens och metodstöd 
 att erbjuda mentorer och handledning.  

(Arbetslivsnämnden) 
 
En handlingsplan för god arbetsmiljö är ett levande dokument 
som nämndens verksamheter följer. Handlingsplanen följs upp 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 
regelbundet på arbetsplatsträffar, lokala samverkansgrupp och 
förvaltningsövergripande samverkansgrupp. Arbetsgivaren och 
de fackliga organisationerna är också överens om att bilda en 
partsgemensam arbetsgrupp på LSG nivå som ska följa upp 
ohälsotal och bidra med input om hur vissa arbetsplatser kan 
arbeta för att minska ohälsotal (Sociala omsorgsnämnden) 
 
 
Vård- och äldrenämnden 
Nämnden arbetar aktivt med rehabiliteringsarbete för sjukskrivna 
medarbetare. Enhetscheferna erbjuds utbildning i rehabilitering 
av förvaltningens HR-specialister. En uppskattad 
arbetsmiljöutbildning ges i förvaltningens regi till 
skyddsombud/arbetsplatsombud och enhetschefer tillsammans. 
Kursledningen består av förvaltningens HR-specialister och 
fackliga företrädare som tillsammans håller i de olika 
utbildningsavsnitten, vilket visat sig vara en framgångsfaktor. 
Nämnden har sedan hösten 2018 drivit ett projekt "Ökad hälsa 
på arbetsplatsen" i syfte att öka hälsan och välbefinnandet hos 
medarbetarna. Målet är även att öka gemenskapen på 
arbetsplatsen då arbetsgruppen tillsammans på arbetstid deltar i 
olika hälsofrämjande aktiviteter inom områdena fysisk aktivitet, 
stresshantering samt kost. Projektet startade i oktober 2018 och 
pågår till april 2019 och har omfattat åtta arbetsplatser med totalt 
cirka 150 medarbetare. Berörda åtta enhetschefer har samtidigt 
gått en chefsutbildning i bland annat det hälsofrämjande 
ledarskapet i medarbetarcentrums regi. 
 
Ett Boråsstadsövergripande projekt "Frisk organisation" startade 
vid årsskiftet 2018/2019. Här kommer 6-8 av vård- och 
äldrenämndens arbetsplatser att delta. Syftet är att minska 
inflödet av nya sjukskrivningar på organisationsnivå. Nämnden 
är igång med ett arbete att förbättra arbetsmiljön. (Vård- och 
äldrenämnden) 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Geno
mfört 

9 (st) 

 Delvis 
geno
mfört 

7 (st) 

 

I avdelningens arbete ligger att anpassa och införliva de verktyg 
vi har inom HR-området så att dessa stödjer våra HR-processer. 
Inom ramen för digitalisering ligger också uppbyggnaden och 
utveckling av den HR-modul i Stratsys som vi idag använder för 
att rapportera övertaligthet. (Kommunstyrelsen) 
 
Nämnden utvecklar ständigt förvaltningens digitala resurser. De 
system som används i verksamheten anses vara väl anpassade. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 
 
Inom bygglovsverksamheten har de digitala verktygen 
utvecklats, bland annat genom E-tjänsten MittBygge som 
möjliggör en helt digital ansökan. Bygglovsprocessen har till 
vissa delar automatiserats via en så kallad digital robot vilket 
skapar ett värde för kunden med en kortare och effektivare 
handläggningstid. (Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Servicenämndens verksamheter är ISO-certifierade för både 
kvalitet och miljö. Inom ramen för förvaltningens kvalitetsarbete 
tas mål fram. Ett övergripande mål för den närmaste 
treårsperioden handlar om IT-verktyg; att de IT-verktyg som 
finns att tillgå används på ett adekvat sätt i verksamheterna och 
att hitta nya IT-lösningar. Ett prioriterat mål för innevarande år är 
att öka mobiliteten, d.v.s. att fler medarbetare ska ha tillgång till 
mobiltelefon. Som det är och har varit, har inte alla medarbetare 
haft det. Under våren har vi genomfört aktiviteten 
"tisdagsinformation". Den har inneburit att vi varannan tisdag, 
mellan 12.30 och 13.00 haft olika teman där medarbetare visat 
t.ex. hur man använder Skype och tips och trix i Outlook. Denna 
aktivitet ska utvärderas före sommaren i år.  (Servicenämnden) 
 
Förvaltningen ligger i framkant med digitaliseringen i Borås Stad 
när det bl.a. gäller CANEA. Förvaltningen är även först ut med 
digitalisering av incheckningssystem där man får mail om att ens 
inbokade besök kommit. (Tekniska nämnden) 
 
Arbete med digitalisering är påbörjad inom förvaltningen. (Miljö- 
och konsumentnämnden) 
 
Digitalisering är en av nyckelfaktorerna för att lyckas med 
kompetensförsörjningen i framtiden. Förvaltningen ser nya 
möjligheter med digitaliseringen i flera verksamheter, och på sikt 
kommer det att frigöra tid till annat för enskilda medarbetare, ett 
exempel är ärendehanteringssystemet Ciceron, som när det är 
fullt ut använt, kommer frigöra mycket tid (Fritids- och 
folkhälsonämnden) 
 
Digitalisering är en av nyckelfaktorerna för att lyckas med 
kompetensförsörjningen i framtiden. Kulturförvaltningen ser nya 
möjligheter med digitaliseringen i flera verksamheter, och på sikt 
kommer det att frigöra tid till annat för enskilda medarbetare, ett 
exempel är ärendehanteringssystemet Ciceron, som när det är 
fullt ut använt, kommer frigöra mycket tid. (Kulturnämnden) 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 
 
 
IST förskola underlättar för samordnarna genom att föräldrarna 
lägger in schematiderna samt inkomst- och kontaktuppgifter i 
IST. Detta har tidigare gjorts av samordnarna. Även ansökan om 
förskoleplats görs numer digitalt via IST förskola. 
Pingpong är ett annat digitalt verktyg som över tid bör underlätta 
inom verksamheten. Information kan enkelt förmedlas till 
vårdnadshavare genom pingpong. Pingpong kan även användas 
för att dokumentera och synliggöra barnens lärande, kan knytas 
till läroplanens mål och dokumentation över undervisning kan 
sedan förmedlas vidare till vårdnadshavare. 
 
Förvaltningen arbetar även med Heroma HälsoSAM vilket gör att 
rehabiliteringsärenden går att följa på ett överskådligt sätt för de 
professioner som är inblandade i ärendet. Vidare arbetar 
förvaltningen med Heroma VarSAM vilket underlättar 
rapporteringen och uppföljningen av arbetsskador och tillbud i, 
bland annat, samverkansgrupperna. 
 
Förvaltningen arbetar löpande med att säkerställa att 
verksamheterna har välfungernade digitala verktyg i sitt arbete. 
(Förskolenämnden) 
 
Förvaltningen arbetar med digitalisering av data rörande elever, 
ekonomi, personal och verksamhetsplan. (Grundskolenämnden) 
 
Skolans digitalisering är för närvarande ett av förvaltningens 
viktigaste utmaningar. Dels utifrån ett likvärdighetsperspektiv 
kopplat till elevernas måluppfyllelse men också som en del i att 
skapa värdeskapande tid för lärarna/medarbetarna. Samtliga 
lärare och elever har tillgång till ett personligt digitalt verktyg. 
Den digitala lärplattformen Ping-Pong används som ett 
kommunikationsverktyg mellan lärare och elever. Förvaltningen 
arbetar från hösten 2018 med att implementera ett system som 
blir en digital samlingsplats för skolans digitala verktyg och 
läromedel. Ett av syftena är att underlätta för pedagogisk 
personal och elever. Inom ramen för förvaltningens 
utvecklingsarbete sker flera insatser i syfte att öka den digitala 
kompetensen och effektivisera lärarnas administrativa uppgifter. 
Exempelvis kompetensutvecklande insatser, försöksverksamhet 
med digitala nationella prov och självrättande test samt inom 
ramen för kollegial samverkan. (Gymnasie- och 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 
vuxenutbildningsnämnden) 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 I högre grad använda Skype för att minska antalet resor 
 digitala signaturer för sociala jouren 
 nya e-tjänster är på gång att utvecklas inom exempelvis 

råd-stöd chattforum 
 införa Socialtjänst online. 

(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
 
Arbetslivsnämnden ska genom digitalisering frigöra 
värdeskapande tid. 

 I högre grad använda Skype för att minska antalet resor 
 utveckla mina sidor (inom försörjningsstödet).   

(Arbetslivsnämnden) 
 
Projektet "fler vägar in - breddad rekrytering" . Det här är ett 
projekt på två via Europeiska Socialfonden som handla om att 
attrahera, rekrytera och behålla individer fån de grupper vi 
vanligtvis inte är så duktiga på att anställa i våra verksamheter. 
Vidare har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att kartlägga 
nämndens behov av digitala verktyg som kan bidra till att frigöra 
värdeskapande tid. (Sociala omsorgsnämnden) 
 
Vård och äldrenämnden har flera pågående projekt som genom 
digitalisering skall frigöra värdeskapande tid: 

 Inköp online - den brukare som har inköp som 
biståndsbedömd insats utför tillsammans med ett 
inköpsombud (omvårdnadspersonal) inköpet i hemmet 
via nätet till en upphandlad livsmedelsleverantör. 
Leverantören levererar ut de beställda varorna utan 
extra kostnad till den enskilde eller till 
kyldmatorganisationen, om den enskilde inte kan ta 
emot varorna själv. 

 Upphandling av trygghetshubb och välfärdsteknik. I 
upphandlingen ingår Trygghetshubb för ordinärt 
boende, särskilt boende och mobilt trygghetslarm 
utanför hemmet, samt diverse digitala tillbehör. 

 Digitala signeringslistor - MCSS (medication & care 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 
support system), där olika HSL-åtaganden (exempelvis 
läkemedelsgivning) signeras i en applikation på 
telefonen istället för på papperslistor. 

 Viva omsorgsapplikation är en mobilapplikation där 
omvårdnadspersonalen kan se dagens besök och 
insatser samt även åtgärdsregistrer. Personalen har 
också möjlighet att läsa genomförande- och vårdplaner. 
Applikationen utvecklas för androida mobiltelefoner 
tillsammans med Cambio (Viva) med hjälp av statliga 
stimulansmedel. 

 Mobil dokumentation/Viva-Web. En pilotstudie är 
genomförd bland utvalda hemsjukvårdspersonal från 
Vård- och äldreförvaltningen och Sociala 
omsorgsförvaltningen. Beslut togs 2018 att fortsätta 
införandet. Hemsjukvårdens kväll, natt och pool 
använder systemet och utveckling av systemet pågår 
inför ett breddinförande. 

(Vård- och äldrenämnden) 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Geno
mfört 

9 (st) 

 Delvis 
geno
mfört 

7 (st) 

 

Förvaltningen är delaktig i arbetet med Integrationsmodellen 
som syftar till att öka möjligheterna till arbete för grupper som 
står till arbetsmarknadens förfogande. Även projektet "Breddad 
rekrytering", där förvaltningen är involverade, syftar till att öka 
anställningsbarheten för vissa individer. (Kommunstyrelsen) 
 
Förvaltningen är en liten tjänstemannaorganisation där de flesta 
tjänster kräver eftergymnasial utbildning. Förvaltningen har ett 
nära samarbete i ALF för att i möjligaste mån erbjuda tjänster till 
målgruppen. (Lokalförsörjningsnämnden) 
 
Nämnden erbjuder i förekommande fall praktikplatser och 
möjlighet till arbetsträning. (Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Inom Servicenämndens verksamheter har rekryteringsbehovet 
ökat de senaste åren. Det beror både på relativt stora 
pensionsavgångar, men också på att den tid en medarbetare 
som rekryterats stannar kvar i förvaltningen har blivit kortare, 
generellt sett. Med ett ökat rekryteringsbehov krävs flera olika 
typer av insatser för att täcka behovet. I den 
Kompetensförsörjningsplan som är framtagen och beslutad av 
Servicenämnden finns prioriterade mål som ligger i linje med 
frågeställningen. (Servicenämnden) 
 
Tekniska förvaltningen har en stor målgrupp inom 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 
arbetsmarknadsåtgärder. Inom förvaltningens OSA-enhet är ett 
av målen att minst tre personer/år ska kunna komma ut i den 
öppna reguljära arbetsmarknaden genom stöttning av oss som 
arbetsgivare. Målet följs upp per kalenderår och 2018 hade 
OSA-enheten 5 personer som kom ut på den reguljära 
arbetsmarknaden. Förvaltningen är öppen för att ta emot 
arbetspraktikanter, studiepraktikanter och ferieungdomar då 
förvaltningen ser att det är framtidens kommande medarbetare. 
(Tekniska nämnden) 
 
Genom att erbjuda praktikplatser och möjlighet till arbetsträning. 
(Miljö- och konsumentnämnden) 
 
Förvaltningen arbetar till viss del med utbildningsanordnare, 
arbetsförmedling och i dialog med branschföreträdare. Det 
stegvisa jobb- och kunskapslyftet syftar till att sänka de 
strukturella trösklarna på arbetsmarknaden samtidigt som 
rörligheten ökar via kontinuerlig tillgång till kompetens- och 
karriärsutveckling. En relativt kort skräddarsydd utbildning och 
kompetensutveckling sätts samman för de specifika 
arbetsuppgifter som de aktuella jobben kräver. Vi behöver stärka 
möjligheterna för arbetsgivare och arbetstagare att träffa 
varandra, då man idag av olika skäl ha svårt att hitta varandra. 
Detta gäller även arbetsgivare och framtidens arbetskraft, det vill 
säga dagens elever och studenter. Behov av ökad koordinering 
kring åtgärder för att underlätta dessa möten behövs på central 
nivå. Här finns det en stor utmaning för den offentliga 
arbetsmarknaden att finna mer resurseffektiva 
samverkansformer. En lika stor samverkansutmaning finns 
mellan de offentliga aktörerna som med olika insatser är till för 
att stötta individen. Utbildningar och insatser måste motsvara 
behoven och till och med ibland ligga i framkant. Den kompetens 
som finns tillgänglig har tyvärr inte alltid den kunskapsnivån eller 
inriktning som efterfrågas. Det kan gälla både de som är utan 
arbete och de som redan har en anställning. Det förutsätter ett 
nära samarbete mellan utbildningsväsendet och staden. (Fritids- 
och folkhälsonämnden) 
 
Förvaltningen arbetar till viss del med utbildningsanordnare, 
arbetsförmedling och i dialog med branschföreträdare. Det 
stegvisa jobb- och kunskapslyftet syftar till att sänka de 
strukturella trösklarna på arbetsmarknaden samtidigt som 
rörligheten ökar via kontinuerlig tillgång till kompetens- och 
karriärsutveckling. En relativt kort skräddarsydd utbildning och 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 
kompetensutveckling sätts samman för de specifika 
arbetsuppgifter som de aktuella jobben kräver. Vi behöver stärka 
möjligheterna för arbetsgivare och arbetstagare att träffa 
varandra, då man idag av olika skäl ha svårt att hitta varandra. 
Detta gäller även arbetsgivare och framtidens arbetskraft, det vill 
säga dagens elever och studenter. Behov av ökad koordinering 
kring åtgärder för att underlätta dessa möten behövs på central 
nivå. Här finns det en stor utmaning för den offentliga 
arbetsmarknaden att finna mer resurseffektiva 
samverkansformer. En lika stor samverkansutmaning finns 
mellan de offentliga aktörerna som med olika insatser är till för 
att stötta individen. Utbildningar och insatser måste motsvara 
behoven och till och med ibland ligga i framkant. Den kompetens 
som finns tillgänglig har tyvärr inte alltid den kunskapsnivån eller 
inriktning som efterfrågas. Det kan gälla både de som är utan 
arbete och de som redan har en anställning. Det förutsätter ett 
nära samarbete mellan utbildningsväsendet och staden. 
(Kulturnämnden) 
 
Förvaltningen fortsätter sitt arbete med ett antal 
valideringsinsatser för att kompetenshöja redan anställda 
personer, både i vår förvaltning men även för personer som av 
olika anledningar behöver omplaceras till vår verksamhet från 
andra förvaltningar. Under senare delen av 2018 samt under 
2019 kommer valideringsinsatser till barnskötare via Hermods 
att genomföras. Det är dels för medarbetare som redan har en 
tillsvidareanställning, men även för personer som har 
tidsbegränsade anställningar för att öka deras anställningsbarhet 
- för såväl vår som för deras skull. 
 
Förvaltningen har stor hjälp av bemanningsenheten som är en 
väg in i Borås Stad. De följer upp och uppmärksammar 
medarbetarna på vilka utbildningskrav som finns för våra 
yrkesgrupper för att matcha verksamhetens behov så att de 
anställda i bemanningsenheten får kunskap om vilken 
kompetens som efterfrågas. Det är också av stor vikt att 
samtliga medarbetare på förskolorna tar hand om vikarier från 
bemanningsenheten på ett bra sätt för att öka attraktiviteten för 
yrkena i vår verksamhet. (Förskolenämnden) 
 
Grundskoleförvaltningen har extratjänster (genom 
Arbetslivsförvaltningen) både inom skolverksamheten samt inom 
kost och lokalvård. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 
Kost och Lokalvård har ett projekt som kallas 
integrationsmodellen (genom Arbetslivsförvaltningen). Personer 
som blir antagna till projektet läser SFI två dagar i veckan och 
har språkpraktik på område Kost och Lokalvård tre dagar i 
veckan under 3 månader. Därefter går de en SRY-utbildning i 
lokalvård. Om de klarat utbildningen får de en anställning under 
ett år genom Jobb Borås där de har språkpraktik på område 
Kost och Lokalvård i kombination med SFI. 
(Grundskolenämnden) 
 
Extratjänster - Tre medarbetare är i dagsläget anställda inom 
förvaltningen genom extratjänster. 
Bemanningsenhet - En väg in i Borås Stad - rekrytering av 
timavlönade medarbetare. Uppföljning och samtal för att 
medarbetarna skall skaffa sig rätt kompetens och arbeta kvar i 
Borås Stad. 
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) - nämnden samverkar 
med Arbetslivsnämnden i syfte att ungdomar inom målgruppen 
ska återgå i utbildning eller bli anställningsbara. 
Vuxenutbildningen arbetar med: Integrationsmodellen 
Integrationsmodellen på att personer som står långt från 
arbetsmarknaden får möjlighet att genom en tre-stegsmodell 
utbilda sig till ett bristyrke såsom exempelvis lokalvårdare, 
omvårdnadspersonal eller kock. SFI-kombi - SFI kombineras 
med yrkesutbildning i syfte att individen ska komma ut på 
arbetsmarknaden snabbare. Flera vägar in-breddad 
rekrytering (SKL)Syftet är att skapa kompletterande tjänster 
som utgår från verksamheters behov, bygga upp stödstrukturer 
på arbetsplatserna så att de kan tillvarata kompetensen hos 
personer med funktionsnedsättningar samt hitta kännetecken för 
en inkluderande arbetsplats. 
Dua-delegationen för unga ut i arbete. 
Utbildningskontrakt innebär att de ungdomar över 20 år som inte 
har en färdig gymnasieexamen får möjlighet och stöd i att göra 
klart den. (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) 
 
Arbetslivsnämnden ska arbeta för att öka anställningsbarheten 
för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande enligt 
nedan: 

 I kompetensförsörjningsplan och 
kompetensutvecklingsplan identifiera behovet av 
kompetenshöjande insatser som ökar genom 
anställningsbarheten. 

(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 
 
Arbetslivsnämnden ska arbeta för att öka anställningsbarheten 
för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande enligt 
nedan: 

 I kompetensförsörjningsplan och 
kompetensutvecklingsplan identifiera behovet av 
kompetenshöjande insatser som ökar genom 
anställningsbarheten. 

(Arbetslivsnämnden) 
 
Nämnden arbetar med funktionshinderverksamhet, samt stöd 
och service till personer med psykiska funktionshinder. Detta 
inkluderar hemsjukvård och boendestöd i ordinärt boende. 
Uppdraget är att ge stöd och service åt personer med 
funktionshinder samt sysselsättning för målgruppen. Sociala 
omsorgsnämnden samarbetar med alla nämnder och framförallt 
arbetslivsnämnden vad gäller sysselsättning i form av praktik, 
ferieplatser, extratjänster och språkelever m.m. Utöver det har 
nämnden gett förvaltningen i uppdrag att utarbeta 
förvaltningsspecifika kompetensplaner och skapar en tydlig bild 
av framtidens kompetensbehov samt synliggör behov av 
insatser och åtgärder inom organisationens olika verksamheter. 
(Sociala omsorgsnämnden) 
 
 
Vård- och äldrenämnden 
Nämnden har beslutat och startat ett projekt kring nya yrkestitlar 
inom äldreomsorgen. Vård- och äldreförvaltningen, 
vuxenutbildningen och arbetslivsförvaltningen arbetar med 
projektet tillsammans. Tanken är att exempelvis nyanlända och 
andra personer som står till arbetsmarknadens förfogande 
erbjuds en utbildning till servicepersonal och därefter börjar 
arbeta i vård- och äldreförvaltningen. Nästa steg är att de som 
vill utbildas till vårdbiträde och arbetar som detta för att 
småningom kunna utbildas och arbeta som undersköterska. 
Nämnden har sedan april 17 personer som är igång med att 
praktisera på vård- och omsorgsboenden och korttidsenheter 
varvat med språkutbildning. Tanken är att dessa personer efter 
ett år kan arbeta som servicepersonal och därefter eventuellt 
läsa vidare till vårdbiträde och senare undersköterska. 
Förvaltningen har även 45 så kallade extratjänster anställda, 
framför allt på vård- och omsorgsboenden. (Vård- och 
äldrenämnden) 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Hur tar Kommunstyrelsen sitt strategiska 
ansvar för 
kompetensförsörjningsprocessen som 
innebär att med rätt strategisk inriktning 
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare och därigenom skapa 
förutsättningar för att verksamheterna 
ska klara sina mål. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Stadsledningskansliet driver tillsammans med representanter 
från förvaltningarna en arbetsgrupp där vi tittar på strategier och 
systematik i kompetensförsörjningsarbetet. (Kommunstyrelsen) 

§   Dnr KS 2018-00490  
Svar på motion av Annette Carlsson (M) 
och Birgitta Bergman (M): Jämställda 
utbetalningar av ekonomiskt bistånd 

Arbetslivsnämnden får i uppdrag att 
utreda hur jämställda utbetalningar av 
ekonomiskt bistånd kan utföras 

 Ej 
svarat 

1 (st) 

 

Arbetslivsnämnden har fått i uppdrag att utreda hur jämställda 
utbetalningar av ekonomiskt bistånd kan utföras. Det har gjorts 
en omvärldsbevakning och funnit några kommuner som har med 
det i sina riktlinjer. Ett förslag på riktlinjer skulle kunna vara om 
hushållet består av två personer som lever i ett parförhållande 
ska hälften av det beslutade försörjningsstödet betalas ut till 
vardera person i hushållet. I undantagsfall kan det finnas skäl att 
frångå principen om jämställda utbetalningar. Ett exempel kan 
vara att det inte går att sköta sin ekonomi vid allvarlig sjukdom.   
(Arbetslivsnämnden) 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2019-06-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00301 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens 
nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt ta 
fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att 
stärka mänskliga rättigheter.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunstyrelsens reglemente och dess ledningsfunktion kompletteras med 
ytterligare en uppgift; att främja arbetet med mänskliga rättigheter.  

Reservationer 

Mot förslaget reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt yrkande, se 
bilaga.           

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en 
kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt 
ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 
rättigheter. Syftet med kartläggningen är att dels synliggöra det arbete som 
Borås Stads verksamheter redan gör dels lämna förslag på hur arbetet med 
mänskliga rättigheter kan stärkas och utvecklas.  

Arbetet med kartläggning, analys/tolkning och förslag har skett i en gemensam 
arbetsgrupp med representanter för förvaltningarna. Arbetsgruppen har 
utformat enkäten om förvaltningarnas arbete med mänskliga rättigheter som 
förvaltningscheferna besvarat. Enkäten är en del i underlaget för de förslag som 
redovisas tillsammans med kontakter och dokumentation från andra 
kommuner, organisationer och Sveriges kommuner och landsting. 

Rapportens förslag till fortsatt arbete innehåller 6 konkreta förslag som snabbt 
kan stärka arbetet mänskliga rättigheter. Förslagen berör följande områden; 

• Det politiska ansvaret att leda och samordna  

• Styrdokumentens innehåll och koppling till mänskliga rättigheter 

• Kompetenshöjande insatser avseende bl.a. rättighetsbaserat 
arbetssätt  

Nr 124
Kartläggning av Borås Stads nuvarande arbete med 
mänskliga rättigheter samt fortsatt arbete med att  
stärka mänskliga rättigheter
2019-06-17 Dnr KS 2018-00301 1.1.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(4) 
 

 

• Utveckling av planerings- och uppföljningsunderlag, nyckeltal för 
ledning och styrning, bl.a. Välfärdsbokslutet m.fl. dokument och underlag 

• Använda befintlig organisation Säker och trygg kommun för ett 
förvaltningsgemensamt nätverk som resurs för arbete med mänskliga rättigheter  

• Resurspersoner för arbete med mänskliga rättigheter på 
Stadsledningskansliet och övriga förvaltningar samt stöd till nämnder, styrelser, 
förvaltningar och medarbetare  

 

Kommunstyrelsen kommer att arbete vidare med ovanstående föreslagna 
områden för att främja arbetet med mänskliga rättigheter.   

 

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en 
kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt 
ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 
rättigheter. Syftet med kartläggningen är att dels synliggöra det arbete som 
Borås Stads verksamheter redan gör dels lämna förslag på hur arbetet med 
mänskliga rättigheter kan stärkas och utvecklas. 

En arbetsgrupp med representanter för förvaltningarna har funnits för arbetet. 
Arbetsgruppens arbete har omfattat utformning, analys och tolkning av den 
enkät som förvaltningarna besvarat, insamling av exempel på arbete med 
mänskliga rättigheter i förvaltningarna och förslag avseende Borås Stads 
fortsatta arbete med att stärka de mänskliga rättigheterna.  

Rapporten 

Rapporten innehåller dels en kartläggning av Borås Stads arbete med mänskliga 
rättigheter dels förslag till fortsatt arbete med att stärka de mänskliga 
rättigheterna.  

Kartläggningen visar att det bedrivs en stor mängd aktiviteter i olika 
verksamheter som kan kopplas till med mänskliga rättigheter. Men det blir 
också tydligt att kopplingen i huvudsak sker outtalat. Ett exempel är att 
kommunens styrdokument, med några få undantag, inte nämner mänskliga 
rättigheter eller tar upp en koppling till mänskliga rättigheter. Arbetet upplevs 
också som ganska spretigt.  

Det finns idag inget uttalat politiskt eller förvaltningsansvar för arbete med 
mänskliga rättigheter och det finns därmed heller ingen organisation för att ta 
hand om frågan på kommunnivå. Nämnder och styrelser gör aktiviteter och 
insatser men det sker till uteslutande del i den egna verksamheten eller i delar av 
den egna verksamheten. 
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• Utveckling av planerings- och uppföljningsunderlag, nyckeltal för 
ledning och styrning, bl.a. Välfärdsbokslutet m.fl. dokument och underlag 

• Använda befintlig organisation Säker och trygg kommun för ett 
förvaltningsgemensamt nätverk som resurs för arbete med mänskliga rättigheter  

• Resurspersoner för arbete med mänskliga rättigheter på 
Stadsledningskansliet och övriga förvaltningar samt stöd till nämnder, styrelser, 
förvaltningar och medarbetare  

 

Kommunstyrelsen kommer att arbete vidare med ovanstående föreslagna 
områden för att främja arbetet med mänskliga rättigheter.   

 

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en 
kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt 
ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 
rättigheter. Syftet med kartläggningen är att dels synliggöra det arbete som 
Borås Stads verksamheter redan gör dels lämna förslag på hur arbetet med 
mänskliga rättigheter kan stärkas och utvecklas. 

En arbetsgrupp med representanter för förvaltningarna har funnits för arbetet. 
Arbetsgruppens arbete har omfattat utformning, analys och tolkning av den 
enkät som förvaltningarna besvarat, insamling av exempel på arbete med 
mänskliga rättigheter i förvaltningarna och förslag avseende Borås Stads 
fortsatta arbete med att stärka de mänskliga rättigheterna.  

Rapporten 

Rapporten innehåller dels en kartläggning av Borås Stads arbete med mänskliga 
rättigheter dels förslag till fortsatt arbete med att stärka de mänskliga 
rättigheterna.  

Kartläggningen visar att det bedrivs en stor mängd aktiviteter i olika 
verksamheter som kan kopplas till med mänskliga rättigheter. Men det blir 
också tydligt att kopplingen i huvudsak sker outtalat. Ett exempel är att 
kommunens styrdokument, med några få undantag, inte nämner mänskliga 
rättigheter eller tar upp en koppling till mänskliga rättigheter. Arbetet upplevs 
också som ganska spretigt.  

Det finns idag inget uttalat politiskt eller förvaltningsansvar för arbete med 
mänskliga rättigheter och det finns därmed heller ingen organisation för att ta 
hand om frågan på kommunnivå. Nämnder och styrelser gör aktiviteter och 
insatser men det sker till uteslutande del i den egna verksamheten eller i delar av 
den egna verksamheten. 
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För att stärka och utveckla arbetet med mänskliga rättigheter så har arbetssättet 
avgörande betydelse och att det är en del av det fortlöpande arbetet. I rapporten 
redovisas det rättighetsbaserade arbetssättet och dess principer. Arbetssättet är 
inte okänt bland förvaltningar och medarbetare men det kräver ytterligare 
utbildningsinsatser.  

Arbetet med kartläggning, analys/tolkning och förslag har skett i en gemensam 
arbetsgrupp med representanter för förvaltningarna. Arbetsgruppen har 
utformat enkäten om förvaltningarnas arbete med mänskliga rättigheter som 
förvaltningscheferna besvarat. Enkäten är en del i underlaget för de förslag som 
redovisas tillsammans med kontakter och dokumentation från andra 
kommuner, organisationer och Sveriges kommuner och landsting.  

Fortsatt arbete 

Rapportens förslag till fortsatt arbete innehåller 6 konkreta förslag som snabbt 
kan stärka arbetet mänskliga rättigheter. Förslagen berör följande områden; 

• Det politiska ansvaret att leda och samordna  

• Styrdokumentens innehåll och koppling till mänskliga rättigheter 

• Kompetenshöjande insatser avseende bl.a. rättighetsbaserat 
arbetssätt  

• Utveckling av planerings- och uppföljningsunderlag, nyckeltal för 
ledning och styrning, bl.a. Välfärdsbokslutet m.fl. dokument och 
underlag 

• Använda befintlig organisation Säker och trygg kommun för ett 
förvaltningsgemensamt nätverk som resurs för arbete med 
mänskliga rättigheter  

• Resurspersoner för arbete med mänskliga rättigheter på 
Stadsledningskansliet och övriga förvaltningar samt stöd till 
nämnder, styrelser, förvaltningar och medarbetare  

 

Kommunstyrelsen kommer att arbete vidare med ovanstående föreslagna 
områden för att främja arbetet med mänskliga rättigheter.   

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse  
2. Rapport Mänskliga rättigheter, 2019-01-31   

Samverkan 
Den Centrala samverkansgruppen (CSG) har informerats vid två tillfällen, 
2018-09-20 och 2019-05-23. 
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Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Tilläggsförslag, KU3 
Kommunstyrelsen 2019-06-17 
 

Uppdrag att genomföra en kartläggning av 
kommunens nuvarande arbete med mänskliga 
rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads 
fortsatta arbete med mänskliga rättigheter 
 
 
Vänsterpartiet har tagit flera initiativ kring kommunens arbete med mänskliga rättigheter och 
tycker att det är en bra rapport och omvärldsbevakning som tagits fram till Kommunstyrelsen. 
Det är också bra att Kommunstyrelsens reglemente föreslås kompletteras med uppgiften att 
främja arbetet med mänskliga rättigheter.  
 
Vänsterpartiet önskar emellertid göra mer än så. Rapporten visar att Borås Stad förvisso 
arbetar med mänskliga rättigheter, men att arbetet är spretigt. Arbetet med mänskliga 
rättigheter behöver genomsyra kommunens alla verksamheter. Genom att ta hjälp av SKL:s 
plattform för mänskliga rättigheter kan arbetet få välbehövlig struktur och ny skärpa. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta 
 

- Att Borås Stad inleder ett arbete utifrån den plattform för mänskliga rättigheter som 
SKL har tagit fram. Detta i syfte att bli en MR-kommun. 

 
 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark  
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Tilläggsförslag, KU3 
Kommunstyrelsen 2019-06-17 
 

Uppdrag att genomföra en kartläggning av 
kommunens nuvarande arbete med mänskliga 
rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads 
fortsatta arbete med mänskliga rättigheter 
 
 
Vänsterpartiet har tagit flera initiativ kring kommunens arbete med mänskliga rättigheter och 
tycker att det är en bra rapport och omvärldsbevakning som tagits fram till Kommunstyrelsen. 
Det är också bra att Kommunstyrelsens reglemente föreslås kompletteras med uppgiften att 
främja arbetet med mänskliga rättigheter.  
 
Vänsterpartiet önskar emellertid göra mer än så. Rapporten visar att Borås Stad förvisso 
arbetar med mänskliga rättigheter, men att arbetet är spretigt. Arbetet med mänskliga 
rättigheter behöver genomsyra kommunens alla verksamheter. Genom att ta hjälp av SKL:s 
plattform för mänskliga rättigheter kan arbetet få välbehövlig struktur och ny skärpa. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta 
 

- Att Borås Stad inleder ett arbete utifrån den plattform för mänskliga rättigheter som 
SKL har tagit fram. Detta i syfte att bli en MR-kommun. 

 
 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark  
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Rapportansvarig 
Pelle Pellby  
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

Sammanfattning 
Rapporten innehåller dels en kartläggning av Borås Stads arbete med mänskliga rättigheter dels 
förslag till fortsatt arbete med att stärka de mänskliga rättigheterna.  

Kartläggningen visar att det bedrivs en stor mängd aktiviteter i olika verksamheter som kan kopplas 
till med mänskliga rättigheter. Men det blir också tydligt att kopplingen i huvudsak sker outtalat. Ett 
exempel är att kommunens styrdokument, med några få undantag, inte nämner mänskliga rättigheter 
eller tar upp en koppling till mänskliga rättigheter. Arbetet upplevs också som ganska spretigt.  

Det finns idag inget uttalat politiskt eller förvaltningsansvar för arbete med mänskliga rättigheter och 
det finns därmed heller ingen organisation för att ta hand om frågan på kommunnivå. Nämnder och 
styrelser gör aktiviteter och insatser men det sker till uteslutande del i den egna verksamheten eller i 
delar av den egna verksamheten. 

För att stärka och utveckla arbetet med mänskliga rättigheter så har arbetssättet avgörande betydelse 
och att det är en del av det fortlöpande arbetet. I rapporten redovisas det rättighetsbaserade 
arbetssättet och dess principer. Arbetssättet är inte okänt bland förvaltningar och medarbetare men 
det kräver ytterligare utbildningsinsatser.  

Arbetet med kartläggning, analys/tolkning och förslag har skett i en gemensam arbetsgrupp med 
representanter för förvaltningarna. Arbetsgruppen har utformat enkäten om förvaltningarnas arbete 
med mänskliga rättigheter som förvaltningscheferna besvarat. Enkäten är en del i underlaget för de 
förslag som redovisas tillsammans med kontakter och dokumentation från andra kommuner, 
organisationer och Sveriges kommuner och landsting.  
 
Rapportens förslag till fortsatt arbete innehåller 6 konkreta förslag som snabbt kan stärka arbetet 
mänskliga rättigheter. Förslagen berör följande områden; 

 Det politiska ansvaret att leda och samordna  
 Styrdokumentens innehåll och koppling till mänskliga rättigheter 
 Kompetenshöjande insatser avseende bl.a. rättighetsbaserat arbetssätt  
 Utveckling av planerings- och uppföljningsunderlag, nyckeltal för ledning och styrning, bl.a. 

Välfärdsbokslutet m.fl. dokument och underlag 
 Använda befintlig organisation Trygg och säker kommun för ett förvaltningsgemensamt 

nätverk som resurs för arbete med mänskliga rättigheter  
 Resurspersoner för arbete med mänskliga rättigheter på Stadsledningskansliet och övriga 

förvaltningar samt stöd till nämnder, styrelser, förvaltningar och medarbetare  
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
      

Sammanfattning     
1. Inledning 
2. Uppdrag och syfte  
3. Metod 
4. Kartläggning  

Det pågår arbete med mänskliga rättigheter 
Exempel från förvaltningarna  
Styrdokument 
Lika rättigheter och möjligheter i arbetsmiljön 
Medarbetarenkäten i Borås Stad   
Enkät om mänskliga rättigheter till förvaltningscheferna 
Rättighetsbaserat arbete 
Framgångsfaktorer 
Ledning, styrning och organisation  
Nyckeltalssammanställning för mänskliga rättigheter 

5. Analys och tolkning 
Ledning och styrning 
Rättighetsbaserat arbete 
Kommunikation 
Aktiviteter 
Kunskapsmaterial 
Stöd i fortsatt arbete 
Organisation 
Handläggare på Stadsledningskansliet för arbete med mänskliga rättigheter   

6. Förslag till fortsatt arbete 
 
Referenser 
 
Bilagor 
1. FN:S allmänna förklaring om de mänskliga  

rättigheterna och förteckning av ett antal konventioner 
2. Det universella ramverket 
3. Utdrag från ett urval av Borås Stads styrdokument 
4. De globala målen i Agenda 2030 
5. Exempel ur Borås Stad – miljömål och koppling mellan olika mål- och styrdokument, 

målnivåer och de globala hållbarhetsmålen 
6.  Rättighetsbaserat arbetssätt – exempel på tillämpning av metoden 
7. Organisation Trygg och säker kommun i Borås Stad 
8. Om svar på motionerna från Kommunfullmäktige 
9. Nyckeltalssammanställning utdrag ur ”Mänskliga rättigheter” i  Kolada 
10. Arbetsgruppens deltagare och styrgrupp 
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

Sammanfattning 
Rapporten innehåller dels en kartläggning av Borås Stads arbete med mänskliga rättigheter dels 
förslag till fortsatt arbete med att stärka de mänskliga rättigheterna.  

Kartläggningen visar att det bedrivs en stor mängd aktiviteter i olika verksamheter som kan kopplas 
till med mänskliga rättigheter. Men det blir också tydligt att kopplingen i huvudsak sker outtalat. Ett 
exempel är att kommunens styrdokument, med några få undantag, inte nämner mänskliga rättigheter 
eller tar upp en koppling till mänskliga rättigheter. Arbetet upplevs också som ganska spretigt.  

Det finns idag inget uttalat politiskt eller förvaltningsansvar för arbete med mänskliga rättigheter och 
det finns därmed heller ingen organisation för att ta hand om frågan på kommunnivå. Nämnder och 
styrelser gör aktiviteter och insatser men det sker till uteslutande del i den egna verksamheten eller i 
delar av den egna verksamheten. 

För att stärka och utveckla arbetet med mänskliga rättigheter så har arbetssättet avgörande betydelse 
och att det är en del av det fortlöpande arbetet. I rapporten redovisas det rättighetsbaserade 
arbetssättet och dess principer. Arbetssättet är inte okänt bland förvaltningar och medarbetare men 
det kräver ytterligare utbildningsinsatser.  

Arbetet med kartläggning, analys/tolkning och förslag har skett i en gemensam arbetsgrupp med 
representanter för förvaltningarna. Arbetsgruppen har utformat enkäten om förvaltningarnas arbete 
med mänskliga rättigheter som förvaltningscheferna besvarat. Enkäten är en del i underlaget för de 
förslag som redovisas tillsammans med kontakter och dokumentation från andra kommuner, 
organisationer och Sveriges kommuner och landsting.  
 
Rapportens förslag till fortsatt arbete innehåller 6 konkreta förslag som snabbt kan stärka arbetet 
mänskliga rättigheter. Förslagen berör följande områden; 

 Det politiska ansvaret att leda och samordna  
 Styrdokumentens innehåll och koppling till mänskliga rättigheter 
 Kompetenshöjande insatser avseende bl.a. rättighetsbaserat arbetssätt  
 Utveckling av planerings- och uppföljningsunderlag, nyckeltal för ledning och styrning, bl.a. 

Välfärdsbokslutet m.fl. dokument och underlag 
 Använda befintlig organisation Trygg och säker kommun för ett förvaltningsgemensamt 

nätverk som resurs för arbete med mänskliga rättigheter  
 Resurspersoner för arbete med mänskliga rättigheter på Stadsledningskansliet och övriga 

förvaltningar samt stöd till nämnder, styrelser, förvaltningar och medarbetare  
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
      

Sammanfattning     
1. Inledning 
2. Uppdrag och syfte  
3. Metod 
4. Kartläggning  

Det pågår arbete med mänskliga rättigheter 
Exempel från förvaltningarna  
Styrdokument 
Lika rättigheter och möjligheter i arbetsmiljön 
Medarbetarenkäten i Borås Stad   
Enkät om mänskliga rättigheter till förvaltningscheferna 
Rättighetsbaserat arbete 
Framgångsfaktorer 
Ledning, styrning och organisation  
Nyckeltalssammanställning för mänskliga rättigheter 

5. Analys och tolkning 
Ledning och styrning 
Rättighetsbaserat arbete 
Kommunikation 
Aktiviteter 
Kunskapsmaterial 
Stöd i fortsatt arbete 
Organisation 
Handläggare på Stadsledningskansliet för arbete med mänskliga rättigheter   

6. Förslag till fortsatt arbete 
 
Referenser 
 
Bilagor 
1. FN:S allmänna förklaring om de mänskliga  

rättigheterna och förteckning av ett antal konventioner 
2. Det universella ramverket 
3. Utdrag från ett urval av Borås Stads styrdokument 
4. De globala målen i Agenda 2030 
5. Exempel ur Borås Stad – miljömål och koppling mellan olika mål- och styrdokument, 

målnivåer och de globala hållbarhetsmålen 
6.  Rättighetsbaserat arbetssätt – exempel på tillämpning av metoden 
7. Organisation Trygg och säker kommun i Borås Stad 
8. Om svar på motionerna från Kommunfullmäktige 
9. Nyckeltalssammanställning utdrag ur ”Mänskliga rättigheter” i  Kolada 
10. Arbetsgruppens deltagare och styrgrupp 
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

1. Inledning 
Alltfler kommuner tydliggör sambandet mellan den egna verksamheten och uppdraget att 
respektera, skydda, uppfylla och främja mänskliga rättigheter. 

Mänskliga rättigheter gäller alla människor för att de är just människor. De sätter och 
upprätthåller gränser för vad som inte får göras mot någon människa och vad som måste göras för 
varje människa. De är med andra ord gränser som inte får överskridas. De mänskliga rättigheterna 
är allmängiltiga och får aldrig fråntas någon människa. De är också ömsesidigt beroende av 
varandra och odelbara, det vill säga de ska inte rangordnas eller behandlas isolerat, oberoende av 
de andra rättigheterna. De mänskliga rättigheterna definieras och regleras i internationella 
juridiska dokument som konventioner och stadgor framtagna av bland andra FN, Europarådet och 
EU.  

Arbetet för mänskliga rättigheter (MR) tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring1 om de 
mänskliga rättigheterna från 1948. De rättigheter som inryms i förklaringen har senare förts in och 
vidareutvecklats i ett antal konventioner. En stor majoritet av världens länder har anslutit sig till 
konventionerna.  
Tillsammans utgör de ett universellt ramverk2. Det innebär att de mänskliga rättigheterna är 
universella och gäller för alla, utan åtskillnad. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur 
och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter och att de mänskliga rättigheterna 
är odelbara. De mänskliga rättigheterna rör förhållandet mellan staten och individen.  

I Sverige är det offentliga ansvaret för mänskliga rättigheter inskrivet i regeringsformen och andra 
lagar och förordningar. Det förstärks av Sveriges internationella åtaganden, som reglereras i 
konventioner. Det är staten som ytterst garanterar befolkningens mänskliga rättigheter men alla 
offentliga verksamheter är skyldighetsbärare, det vill säga skyldiga att se till att alla människor 
som berörs av verksamheten får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Riksdagen och 
regeringen, den regionala och kommunala verksamheten har alla ansvar för de mänskliga 
rättigheterna.  

I praktiken sker stora delar av arbetet med att respektera, skydda, uppfylla och främja mänskliga 
rättigheter på lokal och regional nivå, i kommuner och landsting. Det innebär att kommunen är 
skyldighetsbärare och kommuninvånarna är rättighetsbärare på lokal nivå. De mänskliga 
rättigheterna ställer krav på vad kommunen ska göra för sina invånare och vad kommunen inte får 
göra mot dem. Om människor inte har samma rättigheter urholkas principen om allas lika värde. 

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har under senare år presenterat en rad olika 
publikationer om arbete med mänskliga rättigheter som stöd för landets kommuner3. De 
konstaterar ”att arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige behöver konkretiseras och 
systematiseras för att genomsyra verksamheten, oavsett om avsikten är att mer formellt åta sig  att 
bli en MR-kommun, ett MR-landsting eller en MR-region eller inte. 

                                                        
1 Se bilaga 1 för en kortare sammanfattning av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och ett antal 
konventioner 
2 Se bilaga 2 för det universella ramverket 
3 Se referenser 
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

1. Inledning 
Alltfler kommuner tydliggör sambandet mellan den egna verksamheten och uppdraget att 
respektera, skydda, uppfylla och främja mänskliga rättigheter. 

Mänskliga rättigheter gäller alla människor för att de är just människor. De sätter och 
upprätthåller gränser för vad som inte får göras mot någon människa och vad som måste göras för 
varje människa. De är med andra ord gränser som inte får överskridas. De mänskliga rättigheterna 
är allmängiltiga och får aldrig fråntas någon människa. De är också ömsesidigt beroende av 
varandra och odelbara, det vill säga de ska inte rangordnas eller behandlas isolerat, oberoende av 
de andra rättigheterna. De mänskliga rättigheterna definieras och regleras i internationella 
juridiska dokument som konventioner och stadgor framtagna av bland andra FN, Europarådet och 
EU.  

Arbetet för mänskliga rättigheter (MR) tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring1 om de 
mänskliga rättigheterna från 1948. De rättigheter som inryms i förklaringen har senare förts in och 
vidareutvecklats i ett antal konventioner. En stor majoritet av världens länder har anslutit sig till 
konventionerna.  
Tillsammans utgör de ett universellt ramverk2. Det innebär att de mänskliga rättigheterna är 
universella och gäller för alla, utan åtskillnad. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur 
och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter och att de mänskliga rättigheterna 
är odelbara. De mänskliga rättigheterna rör förhållandet mellan staten och individen.  

I Sverige är det offentliga ansvaret för mänskliga rättigheter inskrivet i regeringsformen och andra 
lagar och förordningar. Det förstärks av Sveriges internationella åtaganden, som reglereras i 
konventioner. Det är staten som ytterst garanterar befolkningens mänskliga rättigheter men alla 
offentliga verksamheter är skyldighetsbärare, det vill säga skyldiga att se till att alla människor 
som berörs av verksamheten får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Riksdagen och 
regeringen, den regionala och kommunala verksamheten har alla ansvar för de mänskliga 
rättigheterna.  

I praktiken sker stora delar av arbetet med att respektera, skydda, uppfylla och främja mänskliga 
rättigheter på lokal och regional nivå, i kommuner och landsting. Det innebär att kommunen är 
skyldighetsbärare och kommuninvånarna är rättighetsbärare på lokal nivå. De mänskliga 
rättigheterna ställer krav på vad kommunen ska göra för sina invånare och vad kommunen inte får 
göra mot dem. Om människor inte har samma rättigheter urholkas principen om allas lika värde. 

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har under senare år presenterat en rad olika 
publikationer om arbete med mänskliga rättigheter som stöd för landets kommuner3. De 
konstaterar ”att arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige behöver konkretiseras och 
systematiseras för att genomsyra verksamheten, oavsett om avsikten är att mer formellt åta sig  att 
bli en MR-kommun, ett MR-landsting eller en MR-region eller inte. 

                                                        
1 Se bilaga 1 för en kortare sammanfattning av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och ett antal 
konventioner 
2 Se bilaga 2 för det universella ramverket 
3 Se referenser 
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

Även om det i många kommuner, landsting och regioner pågår ett aktivt arbete för att respektera, 
skydda och främja mänskliga rättigheter, skiljer sig synen på vad mänskliga rättigheter är och hur 
man kan arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv. 

Kartläggningar visar att MR-arbetet ofta är splittrat och ses som något extra, istället för att 
utgöra en del av ordinarie verksamhet. Synsättet gör det svårt att förverkliga människors 
rättigheter och kvalitetsbrister, ojämlikhet och diskriminering riskerar att missas”.  

2. Uppdrag och syfte 
Kommunfullmäktige4 har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra dels en kartläggning av 
kommunens arbete med mänskliga rättigheter dels ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta 
arbete med att stärka de mänskliga rättigheterna. 
Syftet med kartläggningen är att dels synliggöra det arbete som Borås Stads verksamheter redan 
gör dels lämna förslag på hur arbetet med mänskliga rättigheter kan stärkas och utvecklas. 

3. Metod 
I kartläggning och förslag till fortsatt arbete har en arbetsgrupp med representanter för 
förvaltningarna medverkat tillsammans med ansvarig utredare. Det har också funnits en styrgrupp 
för arbetet5. Arbetsgruppens arbete har omfattat utformning, analys och tolkning av den enkät som 
förvaltningarna besvarat, insamling av exempel på arbete med mänskliga rättigheter i 
förvaltningarna och förslag avseende Borås Stads fortsatta arbete med att stärka de mänskliga 
rättigheterna. 

Ett urval av Borås Stads styrdokument6 har studerats och dess koppling till mänskliga rättigheter. 
Utredningen har också tagit del av dokumentation från arbete med mänskliga rättigheter i ett antal 
andra kommuner, publikationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 
referensmaterial från en rad andra organisationer, företag och myndigheter7. Representanter för 
Västra Götalandsregionens avdelning för mänskliga rättigheter har medverkat på ett av 
arbetsgruppens möten och informerat om regionens arbete med mänskliga rättigheter. 
Arbetsgruppen har också haft en särskild genomgång avseende rättighetsbaserat arbete.   

4. Kartläggning  
Det pågår arbete med mänskliga rättigheter 
Kartläggningen beskriver Borås Stads arbete med mänskliga rättigheter. Idag återfinns mänskliga 
rättighetsfrågor i kommunens samtliga verksamheter och förvaltningar. Det gäller i verksamheter 
och aktiviteter som vänder sig till kommunens invånare, olika målgrupper och medarbetare. Men 
det gäller också i styrdokument som budget, verksamhets-, handlingsplaner, dokumentmallar, 
rutiner, regler, föreskrifter mm.  

                                                        
4 Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-22 §§ 54, 56, 58, 59, samt bilaga 6 
5 Se bilaga8 för arbetsgruppens deltagare, ansvarig utredare och styrgrupp 
6 Se bilaga 3 för ett urval av Borås Stads styrdokument 
7 Se referenser 
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

Kort sagt, det finns en rad olika sammanhang där Borås stad på ett eller annat sätt arbetar med 
mänskliga rättigheter. Arbetet sker på olika nivåer, i aktiviteter, i enskilda beslut och i bemötandet 
av enskilda, i  arbetet med mål, strategier, policydokument och rutiner.   
 
Exempel från förvaltningar och verksamheter 
Utredningen har särskilt samlat in exempel från förvaltningarnas arbete som har koppling till 
mänskliga rättigheter. Exemplen ger en bild av den mångfald av aktiviteter som genomförs i olika 
verksamheter och som berör mänskliga rättigheter. Varje exempel har kopplats till FN:s 
konventioner och/eller de globala målen i Agenda 2030. 

I Agenda 2030 har världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar 
och rättvis framtid, att utrota fattigdom och hunger överallt, att bekämpa ojämlikheter inom och 
mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, att förverkliga de 
mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt samt att 
säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Agenda 2030 för hållbar 
utveckling innehåller 17 globala mål8.  

En sökning på Borås Stads webbsida (boras.se) med ordet Agenda 2030 gav inget resultat på 
matchande dokument. Men en särskild genomgång av styrdokumentet – ”Borås Stad,  Miljömål9” 
visar på en koppling mellan planens fyra perspektiv, andra kommunala mål och styrdokument 
samt koppling till de globala målen i Agenda 2030.  

Arbetslivsförvaltningen  
Borås stad är en av fem utvecklingskommuner som arbetar med att omsätta regeringens strategi 
för att förbättra situationen för den romska minoriteten i Sverige.  Strategin sträcker sig från 2012-
2032, med målsättningen att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet 
som den som inte är rom. Strategin innehåller mål och åtgärder inom sex olika områden; 
utbildning, arbete, bostad, hälsa social omsorg och trygghet, kultur och språk, och civilsamhällets 
organisering. För att kunna lyckas med det här arbetet lokalt har Borås Stad arbetat aktivt för att 
involvera de romska grupperna i staden. Det har skapats ett romskt råd, bestående av 
representanter från alla romska grupper i Borås. Rådet identifierar behov och kommer med förslag 
på åtgärder som tjänstemännen arbetar vidare med. Majoriteten av de tjänstemän som arbetar med 
projektet är själva romer. Dessa tjänstemän fungerar som brobyggare och erbjuder även enskilt 
stöd till romska individer i mötet med andra förvaltningar och myndigheter. 
Agenda 2030: Mål 4: En god utbildning för alla.  

Fritid- och folkhälsoförvaltningen 
Projektet ”En kommun fri från våld” (EKFFV) är ett femårigt socialt investeringsprojekt som 
drivs med medel från organisationen MÄN samt Borås stad. Liknande projekt drivs runt om i 
landet men på olika sätt. EKFFV startade 2015 och avslutas 2019. EKFFV utgår från en ”hela 
kommunen-ansats” där målet är att nå ut med ett våldspreventivt budskap till Borås invånare. 
Projektet har ett stort fokus på unga och involverar unga genom att utbilda Unga utbildare, utbilda 
för ledarskapsutbildningar samt handleda enheter inom öppen ungdomsverksamhet. EKFFV 
samarbetar även med flera förvaltningar och ett flertal organisationer från ideell sektor.   

 
                                                        
8 Se bilaga 4 för de 17 globala målen i Agenda 2030 
9 Se bilaga 5 för koppling mellan kommunala, nationella och internationella mål  
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

Kort sagt, det finns en rad olika sammanhang där Borås stad på ett eller annat sätt arbetar med 
mänskliga rättigheter. Arbetet sker på olika nivåer, i aktiviteter, i enskilda beslut och i bemötandet 
av enskilda, i  arbetet med mål, strategier, policydokument och rutiner.   
 
Exempel från förvaltningar och verksamheter 
Utredningen har särskilt samlat in exempel från förvaltningarnas arbete som har koppling till 
mänskliga rättigheter. Exemplen ger en bild av den mångfald av aktiviteter som genomförs i olika 
verksamheter och som berör mänskliga rättigheter. Varje exempel har kopplats till FN:s 
konventioner och/eller de globala målen i Agenda 2030. 

I Agenda 2030 har världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar 
och rättvis framtid, att utrota fattigdom och hunger överallt, att bekämpa ojämlikheter inom och 
mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, att förverkliga de 
mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt samt att 
säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Agenda 2030 för hållbar 
utveckling innehåller 17 globala mål8.  

En sökning på Borås Stads webbsida (boras.se) med ordet Agenda 2030 gav inget resultat på 
matchande dokument. Men en särskild genomgång av styrdokumentet – ”Borås Stad,  Miljömål9” 
visar på en koppling mellan planens fyra perspektiv, andra kommunala mål och styrdokument 
samt koppling till de globala målen i Agenda 2030.  

Arbetslivsförvaltningen  
Borås stad är en av fem utvecklingskommuner som arbetar med att omsätta regeringens strategi 
för att förbättra situationen för den romska minoriteten i Sverige.  Strategin sträcker sig från 2012-
2032, med målsättningen att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet 
som den som inte är rom. Strategin innehåller mål och åtgärder inom sex olika områden; 
utbildning, arbete, bostad, hälsa social omsorg och trygghet, kultur och språk, och civilsamhällets 
organisering. För att kunna lyckas med det här arbetet lokalt har Borås Stad arbetat aktivt för att 
involvera de romska grupperna i staden. Det har skapats ett romskt råd, bestående av 
representanter från alla romska grupper i Borås. Rådet identifierar behov och kommer med förslag 
på åtgärder som tjänstemännen arbetar vidare med. Majoriteten av de tjänstemän som arbetar med 
projektet är själva romer. Dessa tjänstemän fungerar som brobyggare och erbjuder även enskilt 
stöd till romska individer i mötet med andra förvaltningar och myndigheter. 
Agenda 2030: Mål 4: En god utbildning för alla.  

Fritid- och folkhälsoförvaltningen 
Projektet ”En kommun fri från våld” (EKFFV) är ett femårigt socialt investeringsprojekt som 
drivs med medel från organisationen MÄN samt Borås stad. Liknande projekt drivs runt om i 
landet men på olika sätt. EKFFV startade 2015 och avslutas 2019. EKFFV utgår från en ”hela 
kommunen-ansats” där målet är att nå ut med ett våldspreventivt budskap till Borås invånare. 
Projektet har ett stort fokus på unga och involverar unga genom att utbilda Unga utbildare, utbilda 
för ledarskapsutbildningar samt handleda enheter inom öppen ungdomsverksamhet. EKFFV 
samarbetar även med flera förvaltningar och ett flertal organisationer från ideell sektor.   

 
                                                        
8 Se bilaga 4 för de 17 globala målen i Agenda 2030 
9 Se bilaga 5 för koppling mellan kommunala, nationella och internationella mål  
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

EKFFV arbetar utifrån tre förändringsprinciper: 
1) Att öka medvetenheten om vad lindrigt våld är och kopplingen till grovt våld. 
2) Genusförändrande ansats.  
3) Åskådaransats. 
Agenda 2030: Mål 5: Jämställdhet. Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.  
Konventioner: FN:S allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948), FN:s deklaration 
om avskaffande av våld mot kvinnor (1993).  

Förskoleförvaltningen 
Regeringskansliet skriver följande angående tillämpning av Barnkonventionen: ”Beslut och 
åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv Barnets bästa 
ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn (artikel 3) och alla rättigheterna i 
konventionen ska respekteras på alla nivåer i samhället. Detta kräver kontinuerliga analyser av 
konsekvenserna av beslut, så kallade barnkonsekvensanalyser, och utvärderingar av vilka faktiska 
konsekvenser beslut och åtgärder har fått för barn. Det gäller både beslut och åtgärder som rör det 
enskilda barnet och generella beslut och åtgärder som rör barn.” (Regeringskansliet, 2010, 
Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige) 

När Barnkonventionen 2020 blir svensk lag är det nödvändigt att säkerställa att den följs. På 
förvaltningschefens uppdrag kommer det att ske en barnkonsekvensanalys av Borås Stads praxis 
att ta emot spädbarn i förskolan. Häri är anknytningsforskningen av stor relevans. Tidiga långa 
separationer från föräldrarna kan ge en påverkan på små barns välbefinnande och utveckling. Om 
huruvida denna lösning är det bästa för det enskilda barnet kan inte säkerställas genom ett 
generellt beslut och borde utredas i varje enskilt fall. Artikel 18 lyfter vårdnadshavarnas ansvar 
och betydelse: ”Föräldrar eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för 
barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet.” 

Grundskoleförvaltningen 
”Bara titta på din tumme  
på avtrycket den ger  
Vänd dig sedan runt i världen  
ingenstans du ser  
någon enda liten mänska   
som har en likadan   
Krummelurers tummetott  
som just din tummetott 

Det är helt kalas fantastiskt  

att ingen är dig lik  
att ingen är som DU  
gör dig helt unik 

Låt nu ingen säga till dig  
att du inte räcker till  
Sträck upp tummen högt i luften  
Visa den för alla här  
Våga tro på att Du duger  
att du är som du ska va´  
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

Du har en plats i universum  
Den kan ingen annan ta” 
(sång ur ”Pricken” text Maria Isacsson)  

60 elever (kaniner) arbetade under flera månader med musikalen Pricken. Den har ett tidlöst 
budskap om alla människors lika värde, respekt och rätt att vara unika. Kaniner framförde i sagans 
form detta budskap. Föreställningen visades för minst 1200 förskole- och lågstadiebarn. Alla som 
lyssnat har fått sångerna i förväg och orden får tillsammans med den emotionella upplevelsen för 
både medverkande och publik en livslång verkan.  

Bodaskolan har aktivt arbetat med sagan i de olika klasserna under lång tid och använt den som en 
språngbräda för fler diskussioner och övningar om mänskliga rättigheter att återkomma till. Ett 
citat av Astrid Lindgren beskriver vad det handlar om:  ”Allt stort som skedde i världen skedde 
först i någon människas fantasi”. Agenda 2030: Mål 4: En god utbildning för alla. Konventioner: 
Konventionen om ekonomiska, social och kulturella rättigheter, konventionen om barns 
rättigheter. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
Inom ramen för Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuder Bäckängsgymnasiet, som är en ”Skola 
för mänskliga rättigheter” genom ett samarbete med Amnesti international, en särskild profil: 
”Demokrati och mänskliga rättigheter”.  
Programmet riktar sig till elever som känner ett starkt samhällsengagemang och vill kämpa för 
rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Programmet innebär att eleverna får fördjupad 
kunskap om jämställdhet, rasism och maktförhållanden i världen. Utbildningen är mycket 
temabaserad, bland annat inom områden där Amnesty International är drivande, till exempel 
gällande yttrandefrihet och flyktingars situation.  

Utbildningen innehåller en hel del praktiska inslag. Det förekommer ofta diskussioner och 
kontakter med lokala politiker, organisationer och föreläsare i undervisningen. Under 
Demokrativeckan medverkar eleverna genom att ordna seminarier och debatter. Via 
samarbetspartnern Amnesty International arrangeras projektet ”Skriv för frihet” där elever arbetar 
för att frige samvetsfångar runtom i världen. Under utbildningen får eleverna också åka på en 
internationell resa med syfte att fördjupa sina kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter. 
Agenda 2030: Mål 4: God utbildning för alla. Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen. 
Konventioner: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, konventionen om barns 
rättigheter. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen  
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen(IFO) ska kompensera för brister i rättigheter för barn, 
ungdomar, vuxna med beroendeproblematik och missbruk. Det innebär att det mesta IFO gör är 
att utreda och försöka tillgodose utsatta personers rättighet till trygghet, bostad, sysselsättning, 
omvårdnad m.m. Barn placeras i familjehem för att tillförsäkras rätten att ha ett hem att växa upp 
i, möjlighet att gå i skola, känna trygghet och att inte längre bli utsatta. I de utredningar som görs 
inom Barn- och unga verksamheten men även inom Vuxenverksamheten är man noga med att 
efterfråga vad de anser om sin situation, om utredningen och de insatser de behöver för att lyfta 
fram deras rättighet att påverka och ha inflytande över beslut. Vissa verksamheter erbjuder 
möjligheter till samtalskontakt utan utredningar för att det ska finnas en rättighet att få någon som 
lyssnar på hur de har det utan att detta bestäms av en myndighet. 
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

Du har en plats i universum  
Den kan ingen annan ta” 
(sång ur ”Pricken” text Maria Isacsson)  

60 elever (kaniner) arbetade under flera månader med musikalen Pricken. Den har ett tidlöst 
budskap om alla människors lika värde, respekt och rätt att vara unika. Kaniner framförde i sagans 
form detta budskap. Föreställningen visades för minst 1200 förskole- och lågstadiebarn. Alla som 
lyssnat har fått sångerna i förväg och orden får tillsammans med den emotionella upplevelsen för 
både medverkande och publik en livslång verkan.  

Bodaskolan har aktivt arbetat med sagan i de olika klasserna under lång tid och använt den som en 
språngbräda för fler diskussioner och övningar om mänskliga rättigheter att återkomma till. Ett 
citat av Astrid Lindgren beskriver vad det handlar om:  ”Allt stort som skedde i världen skedde 
först i någon människas fantasi”. Agenda 2030: Mål 4: En god utbildning för alla. Konventioner: 
Konventionen om ekonomiska, social och kulturella rättigheter, konventionen om barns 
rättigheter. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
Inom ramen för Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuder Bäckängsgymnasiet, som är en ”Skola 
för mänskliga rättigheter” genom ett samarbete med Amnesti international, en särskild profil: 
”Demokrati och mänskliga rättigheter”.  
Programmet riktar sig till elever som känner ett starkt samhällsengagemang och vill kämpa för 
rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Programmet innebär att eleverna får fördjupad 
kunskap om jämställdhet, rasism och maktförhållanden i världen. Utbildningen är mycket 
temabaserad, bland annat inom områden där Amnesty International är drivande, till exempel 
gällande yttrandefrihet och flyktingars situation.  

Utbildningen innehåller en hel del praktiska inslag. Det förekommer ofta diskussioner och 
kontakter med lokala politiker, organisationer och föreläsare i undervisningen. Under 
Demokrativeckan medverkar eleverna genom att ordna seminarier och debatter. Via 
samarbetspartnern Amnesty International arrangeras projektet ”Skriv för frihet” där elever arbetar 
för att frige samvetsfångar runtom i världen. Under utbildningen får eleverna också åka på en 
internationell resa med syfte att fördjupa sina kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter. 
Agenda 2030: Mål 4: God utbildning för alla. Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen. 
Konventioner: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, konventionen om barns 
rättigheter. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen  
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen(IFO) ska kompensera för brister i rättigheter för barn, 
ungdomar, vuxna med beroendeproblematik och missbruk. Det innebär att det mesta IFO gör är 
att utreda och försöka tillgodose utsatta personers rättighet till trygghet, bostad, sysselsättning, 
omvårdnad m.m. Barn placeras i familjehem för att tillförsäkras rätten att ha ett hem att växa upp 
i, möjlighet att gå i skola, känna trygghet och att inte längre bli utsatta. I de utredningar som görs 
inom Barn- och unga verksamheten men även inom Vuxenverksamheten är man noga med att 
efterfråga vad de anser om sin situation, om utredningen och de insatser de behöver för att lyfta 
fram deras rättighet att påverka och ha inflytande över beslut. Vissa verksamheter erbjuder 
möjligheter till samtalskontakt utan utredningar för att det ska finnas en rättighet att få någon som 
lyssnar på hur de har det utan att detta bestäms av en myndighet. 
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

Under ett antal år har IFO haft ett ansvar att se till ensamkommande flyktingars rättighet till 
bostad, omsorg och skola. Här har det handlat även om att ge dessa barn och ungdomar stöd i sin 
rättighet till att få sin sak prövad av olika myndigheter.  

Förvaltningen arbetar även med människor som har svårt att behålla sin bostad eller få en bostad 
genom den Vräkningsförebyggande enhetens arbete. Rätten att ha någonstans att bo är ofta central 
för att kunna få andra rättigheter tillgodosedda. Hemlöshetskartläggningen som görs varje år är 
viktig för att kunna analysera och se vilka insatser som kan behövas. Agenda 2030: Mål 10: 
Minskad ojämlikhet.  

Kulturförvaltningen 
Biblioteken i Borås har en tjänst som heter "Boken kommer". Om någon inte kan komma till 
biblioteket på grund av en funktionsnedsättning, hög ålder eller långvarig sjukdom kan personen 
anmäla sig till denna tjänst. Den som har boken kommer får regelbundet böcker levererade till sitt 
hem med de böcker som personen önskar att låna. Låntagaren kan även låna tidskrifter och musik. 

Var femte vecka är det dags för utkörning av nya kassar med böcker. Inför varje utkörning ringer 
personal på biblioteket upp låntagaren och frågar om det är något särskilt som önskas att läsas. 
Därefter plockar personal ihop och lånar ut böckerna. Någon dag senare körs kassarna fram till 
låntagarens dörr. 

Relativt ofta har boken kommer låntagare även synnedsättningar. Då kan Biblioteken erbjuda 
talböcker. Talböcker är böcker som har läst in och sparas i ljudformat på en DAISY-skiva. På så 
sätt kan den som ser dåligt lyssna på sina böcker (läsa med öronen) i stället för att läsa böckerna 
med ögonen. Agenda 2030: Mål 4: God utbildning för alla. Konventioner: FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna, Artikel 27: Var och en har rätt att fritt delta i samhällets 
kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner. 

Lokalförsörjningsförvaltningen 
Förvaltningen använder Tillgänglighetsdatabasen för inventering av både kommunala 
byggnader/anläggningar men även privata butiker, restauranger, där det framgår ur ett MR 
perspektiv hur tillgänglig byggnaden/lokalen är. 
Även användandet av Västra Götalandsregionens riktlinjer med hänsyn till fysisk miljö tar hänsyn 
till MR, till det läggs barnperspektivet till i alla ny- om och tillbyggnationer. Agenda 2030: Mål 
11: Hållbara städer och samhällen.  

Miljöförvaltningen 
Förvaltningens konsumentrådgivare och budget- och skuldrådgivare har varit på Boråsregionens 
etableringscenter (BREC) och föreläst för nyanlända invandrare, om frågor rörande vad de har för 
rättigheter och skyldigheter som konsumenter och medborgare. Informationen är på svenska, men 
när behov funnits har tolkar använts. 
Konsumentrådgivningen och budget- och skuldrådgivningen besöker också skolorna, för att 
informera ungdomar om vilka rättigheter de har som konsumenter och vikten av att inte hamna i 
en skuldfälla. Verksamheterna arbetar även utåtriktat genom att synliggöra vad de kan hjälpa till 
med under till exempel Norrbydagen och Skördefesten. Konsumentrådgivningen och budget- och 
skuldrådgivningen är tillgängliga via telefon, e-post och en fysisk mötesplats i Stadshuset. 
Information om konsumentrådgivningen och budget- och skuldrådgivningen och dess verksamhet 
och vad de kan hjälpa till med finns på flera språk. Utöver svenska finns information, på webben 
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och i form av foldrar, på engelska, finska, somaliska och arabiska. Agenda 2030: Mål 10: 
Minskad ojämlikhet. Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Konventioner: FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna, 

Servicekontoret 
Förvaltningen har kompetensbaserad rekrytering när det finns behov av att anställa nya 
medarbetare De enheter som jobbar ut mot kund, t.ex. medarbetarna i växeln är certifierade 
telefonister och de som jobbar med datasupport har utbildats i kundbemötande. Förvaltningen 
genomför uppdrag för Tekniska förvaltningen gällande bl.a. lekplatser och säkerställer att dessa 
blir genomförda. Agenda 2030: Mål 11: Hållbara städer och samhällen.  

Stadsledningskansliet 
Kampanj för ökat valdeltagande 
Inför valet 2018 genomförde Borås Stad en valkampanj i Borås. Fokus var att höja valdeltagandet 
framförallt bland grupper där valdeltagandet varit lågt vid tidigare val. Med begreppet högt 
valdeltagande menade nämnden att få röstberättigade invånare att förstå sin demokratiska rättighet 
och möjlighet till direkt påverkan. 

 Målgruppen var alla invånare, men det fanns vissa målgrupper som var extra viktiga för att höja 
valdeltagandet:  

• Förstagångsväljare – röstberättigade som har fyllt 18-24 år 
• Röstberättigade som inte har röstat i Sverige förut.  
• Boende i områden där valdeltagandet lågt. I vissa av områdena med lågt valdeltagande bor 

det många nyanlända eller personer med annat modersmål än svenska. Vi tror att det i 
vissa fall finns kunskapsluckor om det svenska valet.  

• Personer med funktionsnedsättning. Viktigt med tillgänglig kommunikation. 
Agenda 2030: Mål 10: Minskad ojämlikhet.  
 
I Borås stad har man sedan 2010 arbetat fokuserat med jämställdhetsfrågor, både när det gäller 
medarbetarna och kommuninvånarna. För medarbetarna tas det kontinuerligt upp på 
arbetsplatsträffarna frågor kring jämställdhet och lika rättigheter och möjligheter för alla. 
Cheferna får i sin obligatoriska utbildning i kursprogrammet arbetsmiljö och samverkan, kunskap 
om genus, normer och jämställdhet. Politiken får också könsuppdelad statistik på hur det ser ut 
mellan könen både när det gäller välfärdsbokslutet och den personalekonomiska redovisningen 
och kan utifrån detta göra analyser och ta beslut kring områden där det fortfarande finns 
ojämställdhet. Agenda 2030: Mål 5: Jämställdhet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
I ett planärende finns det en demokratisk rättighet (mänsklig rättighet) att påverka utformningen 
av detaljplanen. Rent formellt sker det i ett samrådsförfarande där de som är berörda (sakägare) 
ges möjlighet att tycka till och lämna synpunkter. Alla synpunkter ställs samman och 
kommenteras. Ett samråd är en obligatorisk del av detaljplanearbetet och går oftast ut på att samla 
in tidig kunskap om eventuella hinder eller problem som detaljplanen kan komma att stöta på. 
Sådana problem skulle kunna gälla föroreningar, dagvatten, risk för översvämningar och så 
vidare. Det kan också vara generella synpunkter på själva detaljplanen. Sammanfattningsvis 
skulle man alltså kunna säga att samrådet är till för att skapa en så bra och genomtänkt detaljplan 
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och i form av foldrar, på engelska, finska, somaliska och arabiska. Agenda 2030: Mål 10: 
Minskad ojämlikhet. Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Konventioner: FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna, 

Servicekontoret 
Förvaltningen har kompetensbaserad rekrytering när det finns behov av att anställa nya 
medarbetare De enheter som jobbar ut mot kund, t.ex. medarbetarna i växeln är certifierade 
telefonister och de som jobbar med datasupport har utbildats i kundbemötande. Förvaltningen 
genomför uppdrag för Tekniska förvaltningen gällande bl.a. lekplatser och säkerställer att dessa 
blir genomförda. Agenda 2030: Mål 11: Hållbara städer och samhällen.  

Stadsledningskansliet 
Kampanj för ökat valdeltagande 
Inför valet 2018 genomförde Borås Stad en valkampanj i Borås. Fokus var att höja valdeltagandet 
framförallt bland grupper där valdeltagandet varit lågt vid tidigare val. Med begreppet högt 
valdeltagande menade nämnden att få röstberättigade invånare att förstå sin demokratiska rättighet 
och möjlighet till direkt påverkan. 

 Målgruppen var alla invånare, men det fanns vissa målgrupper som var extra viktiga för att höja 
valdeltagandet:  

• Förstagångsväljare – röstberättigade som har fyllt 18-24 år 
• Röstberättigade som inte har röstat i Sverige förut.  
• Boende i områden där valdeltagandet lågt. I vissa av områdena med lågt valdeltagande bor 

det många nyanlända eller personer med annat modersmål än svenska. Vi tror att det i 
vissa fall finns kunskapsluckor om det svenska valet.  

• Personer med funktionsnedsättning. Viktigt med tillgänglig kommunikation. 
Agenda 2030: Mål 10: Minskad ojämlikhet.  
 
I Borås stad har man sedan 2010 arbetat fokuserat med jämställdhetsfrågor, både när det gäller 
medarbetarna och kommuninvånarna. För medarbetarna tas det kontinuerligt upp på 
arbetsplatsträffarna frågor kring jämställdhet och lika rättigheter och möjligheter för alla. 
Cheferna får i sin obligatoriska utbildning i kursprogrammet arbetsmiljö och samverkan, kunskap 
om genus, normer och jämställdhet. Politiken får också könsuppdelad statistik på hur det ser ut 
mellan könen både när det gäller välfärdsbokslutet och den personalekonomiska redovisningen 
och kan utifrån detta göra analyser och ta beslut kring områden där det fortfarande finns 
ojämställdhet. Agenda 2030: Mål 5: Jämställdhet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
I ett planärende finns det en demokratisk rättighet (mänsklig rättighet) att påverka utformningen 
av detaljplanen. Rent formellt sker det i ett samrådsförfarande där de som är berörda (sakägare) 
ges möjlighet att tycka till och lämna synpunkter. Alla synpunkter ställs samman och 
kommenteras. Ett samråd är en obligatorisk del av detaljplanearbetet och går oftast ut på att samla 
in tidig kunskap om eventuella hinder eller problem som detaljplanen kan komma att stöta på. 
Sådana problem skulle kunna gälla föroreningar, dagvatten, risk för översvämningar och så 
vidare. Det kan också vara generella synpunkter på själva detaljplanen. Sammanfattningsvis 
skulle man alltså kunna säga att samrådet är till för att skapa en så bra och genomtänkt detaljplan 
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som möjligt, där synpunkter och information tagits tillvara från alla berörda parter. Agenda 2030: 
Mål 11: Hållbara samhällen och städer.  

Sociala omsorgsförvaltningen 
Sociala omsorgsförvaltningen erbjuder utbildningen ”om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och kognitiv tillgänglighet” till samtliga medarbetare i Borås Stad. Syftet är 
att öka kunskapen om situationen för personer med funktionsnedsättning. Följande teman kommer 
tas upp: mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, kognitiv tillgänglighet samt 
bemötande. En del i programmet för tillgänglighet och utgår från en av de prioriterade artiklarna i 
FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 8 Öka kunskapen 
om situationen för personer med funktionsnedsättning. Agenda 2030: Mål 10: Minskad 
ojämlikhet.  
 
VIP är en våldsförebyggande kurs som stärker självkänslan hos deltagarna. Den vänder sig till 
personer med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning, där tränar deltagarna på att uttrycka 
sig, sätta ord på sina känslor och att sätta gränser. Det handlar om empowerment, att ge 
kunskapen och makten till dem den berör för ökad självkänsla och delaktighet. Vi har även 
utbildning för medarbetare om våld och funktionsnedsättningar och den dubbla utsatthet det 
innebär. Agenda 2030: Mål 4: En god utbildning för alla. Att minska våld och andra övergrepp 
beskrivs i artikel 16, FN Rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. 

Tekniska förvaltningen 
Förvaltningen gör alla lekplatser tillgänglighet och genusanpassade. Broschyrer  inom natur, fiske 
och andra rekreationsplatser mm gör förvaltningen på flera olika språk. Material inom färdtjänst, 
riksfärdtjänst och skolskjutsen görs på flera olika språk. Förvaltningen har satt upp ett flertal fru 
gåman vägskyltar vid övergångsställen. Förvaltningen har kompetensbaserad rekrytering när det 
finns behov av att anställa nya medarbetare. Vid projekt vintercyklist så är förvaltningens mål att 
ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor som deltar i projektet. Agenda 2030: Mål 5: 
Jämställdhet. Mål 11: Hållbara städer och samhällen. Konventioner: FN:s allmänna förklaring om 
de mänskliga rättigheterna. 

Vård- och äldreförvaltningen 
Vård- och äldreförvaltningens arbete med strategisk kompetensförsörjning ska säkerställa att 
förvaltningen och dess medarbetare har rätta förutsättningar att nå måluppfyllelse och ge en 
jämlik, jämställd och likvärdig vård och omsorg. Ovanstående kan ses som ett exempel på hur 
Vård- och äldreförvaltningen arbetar i linje med mänskliga rättigheter. Arbetet kan tillskrivas 
hållbarhet ur flera dimensioner och berör både verksamheten i stort och den enskilde 
medarbetaren, exempelvis god utbildning för alla och anständiga arbetsvillkor. Indirekt verkar 
även det strategiska arbetet med kompetensförsörjning till att säkerställa förutsättningarna att 
uppfylla de lagkrav och styrdokument som omfattar organisationen samt bidrar till ökade 
förutsättningar för ett rättighetsbaserat arbetssätt i mötet med dem vi är till för, våra brukare. 
Vård- och äldreomsorg ska bidra till att främja jämlikhet i levnadsvillkor och vara tillgänglig för 
alla som har rätt till den, både kvinnor och män, oavsett socioekonomisk, kulturell eller etnisk 
bakgrund. Personal som på olika sätt kommer i kontakt med äldre personer behöver ha rätt 
kompetens för att se behov och använda redskap för att ge den vård och omsorg som behövs. 
Agenda 2030: Mål 8, 10: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Minskad ojämlikhet.  
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Styrdokument  
Ett annat sätt att redovisa Borås Stads arbete när det gäller mänskliga rättigheter är att titta på 
stadens styrdokument. En genomgång av några av Borås Stads 72 olika styrdokument10 i form av 
strategi-, program-, policy-, riktlinjer- och regler ger bilden av att nämnder och styrelser har 
uppdrag att arbeta med mänskliga rättigheter. Några exempel är; 

 Bildningsstaden Borås  
 Vatten och avlopp i Borås Stad 
 Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter 
 Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram 
 Personalpolitiskt program  
 Program för ett integrerat samhälle 
 Ungdomspolitiskt program  
 Program för jämställdhetsintegrering 
 Program för hemlöshet  
 Översiktsplan för Borås Stad  
 Reglemente för arbetslivsnämnden  

 
Det är dock värt att notera att mänskliga rättigheter inte alls nämns i klartext i styrdokumenten. 
Det är helt och hållet upp till läsaren att se och försöka göra den kopplingen. 
 
Lika rättigheter och möjligheter i arbetsmiljön  
Lika rättigheter och möjligheter är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i Borås 
Stad11. Borås Stad vill skapa en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, främjar hälsa och värnar om 
alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. För att nå 
dit är det viktigt att arbeta med aktiva åtgärder på arbetsplatsen. I det arbetet ska samtliga 
diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen beaktas (kön, könsidentitet eller könsuttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller 
ålder). 

Genom arbetet med "Lika rättigheter och möjligheter" utvecklas verksamheterna för att ge 
medarbetaren en bra arbetsplats och medborgaren den absolut bästa servicen. Arbetet handlar inte 
i första hand om att genomföra åtgärder mot problem som redan uppkommit i ett enskilt fall, utan 
om att förebygga att någon diskrimineras eller på annat sätt får sämre möjligheter på 
arbetsplatsen.  

Medarbetarenkäten i Borås stad   
Borås Stad har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser som 
erbjuder viktiga och utvecklande jobb. Arbetsgivarpolitiken är ett verktyg för att styra 
medarbetarna mot det arbetssätt som arbetsgivaren anser leda bäst till förutsättningar för ett bra 
resultat i verksamheten. Vartannat år genomför Borås Stad en medarbetarenkät, senast den gjordes 
var 2017. Enkäten är en del i utvärderingen av arbetsgivarpolitiken med bäring på Hållbart 
medarbetarengagemang (HME). Avsikten med enkäten är att mäta både nivån på engagemanget 

                                                        
10 Borås Stad , intranätet, Styrdokument A-Ö  
11 Borås Stad, intranät, Anställd och arbetsgivare 
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Styrdokument  
Ett annat sätt att redovisa Borås Stads arbete när det gäller mänskliga rättigheter är att titta på 
stadens styrdokument. En genomgång av några av Borås Stads 72 olika styrdokument10 i form av 
strategi-, program-, policy-, riktlinjer- och regler ger bilden av att nämnder och styrelser har 
uppdrag att arbeta med mänskliga rättigheter. Några exempel är; 

 Bildningsstaden Borås  
 Vatten och avlopp i Borås Stad 
 Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter 
 Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram 
 Personalpolitiskt program  
 Program för ett integrerat samhälle 
 Ungdomspolitiskt program  
 Program för jämställdhetsintegrering 
 Program för hemlöshet  
 Översiktsplan för Borås Stad  
 Reglemente för arbetslivsnämnden  

 
Det är dock värt att notera att mänskliga rättigheter inte alls nämns i klartext i styrdokumenten. 
Det är helt och hållet upp till läsaren att se och försöka göra den kopplingen. 
 
Lika rättigheter och möjligheter i arbetsmiljön  
Lika rättigheter och möjligheter är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i Borås 
Stad11. Borås Stad vill skapa en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, främjar hälsa och värnar om 
alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. För att nå 
dit är det viktigt att arbeta med aktiva åtgärder på arbetsplatsen. I det arbetet ska samtliga 
diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen beaktas (kön, könsidentitet eller könsuttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller 
ålder). 

Genom arbetet med "Lika rättigheter och möjligheter" utvecklas verksamheterna för att ge 
medarbetaren en bra arbetsplats och medborgaren den absolut bästa servicen. Arbetet handlar inte 
i första hand om att genomföra åtgärder mot problem som redan uppkommit i ett enskilt fall, utan 
om att förebygga att någon diskrimineras eller på annat sätt får sämre möjligheter på 
arbetsplatsen.  

Medarbetarenkäten i Borås stad   
Borås Stad har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser som 
erbjuder viktiga och utvecklande jobb. Arbetsgivarpolitiken är ett verktyg för att styra 
medarbetarna mot det arbetssätt som arbetsgivaren anser leda bäst till förutsättningar för ett bra 
resultat i verksamheten. Vartannat år genomför Borås Stad en medarbetarenkät, senast den gjordes 
var 2017. Enkäten är en del i utvärderingen av arbetsgivarpolitiken med bäring på Hållbart 
medarbetarengagemang (HME). Avsikten med enkäten är att mäta både nivån på engagemanget 

                                                        
10 Borås Stad , intranätet, Styrdokument A-Ö  
11 Borås Stad, intranät, Anställd och arbetsgivare 
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och organisationens förutsättningar att behålla och öka engagemanget samt förmågan att ta tillvara 
engagemanget i organisationen.  
Resultatet för Hållbart medarbetarengagemang bygger på svaren från tre frågor inom tre delar i 
enkäten, motivation, ledarskap och styrning.  
 
HME redovisas nedan som index (max 100), totalt och för de tre delarna motivation, ledarskap 
och styrning. 

 
Totalt har resultatet marginellt försämrats något för 2017 jämfört med tidigare år. För område 
ledarskap har det skett en förbättring men för motivation och styrning marginella försämringar.  
 
I medarbetarenkäten finns också ett antal diskrimineringsfrågor. Enkäten har besvarats av 7659 
medarbetare av totalt 8984 medarbetare (85 % svarsfrekvens). 

 

I Borås Stad finns en rutin för att förebygga och hantera kränkande särbehandling. Den ingår i 
Borås Stads tillämpning av Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social 
arbetsmiljö (AFS 2015:4). Kränkande särbehandling är en hälsorisk och accepteras inte i 
någon verksamhet i Borås Stad. Kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en 
eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs 
utanför arbetsplatsens gemenskap. 

Enkät om mänskliga rättigheter till förvaltningscheferna 
Samtliga förvaltningschefer har besvarat en enkät om förvaltningens arbete med mänskliga 
rättigheter och arbete med Agenda 20130. Nedan redovisas frågorna i enkäten i kursiv stil därefter 
svaren i tabellform och slutligen ett urval av de kommentarer som angetts med anledning av 
svaren.  
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Nämndens budget 
2. Nämndens budget är ett av de mer väsentliga dokumenten för att leda och styra verksamheten. I 
vilken utsträckning arbetar nämnden med jämställdhet i budgetarbetet? Ge exempel.  

 
Exempel:  

 I förvaltningens samtliga verksamheter används resurser aktivt för att gynna jämställdhet, 
exempel är vår filmverksamhet där Röda Kvarn strävar efter att lyfta fram kvinnliga 
regissörer i det fall detta är möjligt.  

 I vår budget för 2018 finns ett speciellt kapitel, 4.4.1, där vi beskriver hur vi arbetar och 
utvecklar jämställdhets- och tillgänglighetsarbetet.  

 I Borås stad gör förvaltningen en lönekartläggning baserad på kön som stöd för arbetet 
med att verka för en jämställd lönesättning av medarbetarna.  

 Vår målsättning är att vi behandlar ALLA vi möter lika, att vi ska vara den myndighet vi 
själva vill möta. Men vi använder inte jämställdhet som ord särskilt mycket i 
budgetarbetet. 

Borås stads välfärdsbokslut 
Borås stads välfärdsbokslut är ett dokument där mänskliga rättigheter är i fokus. Bokslutet visar 
skillnader i social hållbarhet bland befolkningen. Bokslutet ska ligga till grund för samtliga 
nämnders arbete med att öka den sociala hållbarheten. I vilken utsträckning använder din nämnd 
välfärdsbokslutet som underlag för att leda och styra verksamheten? 

 
Exempel:  

 I utvecklingsarbetet med Sjöbo har bokslutet varit ett av flera underlag. På mötesplatserna 
exempelvis Norrby utgår arbetet från bokslutet.  

 Välfärdsbokslutet synliggör att vissa områden i ett socioekonomiskt perspektiv beaktas i 
förvaltningens kvalitetsarbete. Förvaltningen och skolorna använder resultat från 
välfärdsbokslutet i den samlade analysen som är till grund för verksamhetsplaner och 
utvecklingsområden.  

 Informerar och sprider kunskap, men tar inte alltid hand om resultatet för 
utvecklingsarbeten och förbättringsarbeten.  
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

Nämndens budget 
2. Nämndens budget är ett av de mer väsentliga dokumenten för att leda och styra verksamheten. I 
vilken utsträckning arbetar nämnden med jämställdhet i budgetarbetet? Ge exempel.  

 
Exempel:  

 I förvaltningens samtliga verksamheter används resurser aktivt för att gynna jämställdhet, 
exempel är vår filmverksamhet där Röda Kvarn strävar efter att lyfta fram kvinnliga 
regissörer i det fall detta är möjligt.  

 I vår budget för 2018 finns ett speciellt kapitel, 4.4.1, där vi beskriver hur vi arbetar och 
utvecklar jämställdhets- och tillgänglighetsarbetet.  

 I Borås stad gör förvaltningen en lönekartläggning baserad på kön som stöd för arbetet 
med att verka för en jämställd lönesättning av medarbetarna.  

 Vår målsättning är att vi behandlar ALLA vi möter lika, att vi ska vara den myndighet vi 
själva vill möta. Men vi använder inte jämställdhet som ord särskilt mycket i 
budgetarbetet. 

Borås stads välfärdsbokslut 
Borås stads välfärdsbokslut är ett dokument där mänskliga rättigheter är i fokus. Bokslutet visar 
skillnader i social hållbarhet bland befolkningen. Bokslutet ska ligga till grund för samtliga 
nämnders arbete med att öka den sociala hållbarheten. I vilken utsträckning använder din nämnd 
välfärdsbokslutet som underlag för att leda och styra verksamheten? 

 
Exempel:  

 I utvecklingsarbetet med Sjöbo har bokslutet varit ett av flera underlag. På mötesplatserna 
exempelvis Norrby utgår arbetet från bokslutet.  

 Välfärdsbokslutet synliggör att vissa områden i ett socioekonomiskt perspektiv beaktas i 
förvaltningens kvalitetsarbete. Förvaltningen och skolorna använder resultat från 
välfärdsbokslutet i den samlade analysen som är till grund för verksamhetsplaner och 
utvecklingsområden.  

 Informerar och sprider kunskap, men tar inte alltid hand om resultatet för 
utvecklingsarbeten och förbättringsarbeten.  
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

 Välfärdsbokslutet skulle kunna kompletteras med våra erfarenheter, våra mätningar om 
miljö, buller, luftkvalitet, resultat från tillsyn och kontroll - allt vi gör är ju för att skydda 
människors hälsa och miljön 

 
Borås stads personalekonomiska redovisning 
Borås stads personalekonomiska redovisning är ett dokument där Borås Stad som arbetsgivare är 
i fokus. Bokslutet ska ligga till grund för Borås Stads strategiska arbete  med personalpolitiska 
och arbetsmiljöfrämjande insatser för att nå ett hållbart arbetsliv.  
I vilken utsträckning använder nämnden den personalekonomiska redovisningen som underlag för 
att leda och styra verksamheten?  

 
Exempel:  

 Underlag för analys och arbete med indikatorer – Egen organisation samt i arbetet med 
plan för kompetensförsörjning. 

 I budgetarbetet och i analyser inför arbetet med utvecklingsplaner.  
 Arbetsmiljö, sjukfrånvaro och frisknärvaro följs upp varje månad och ligger till grund för 

åtgärder inom området.  

Ett normkritiskt förhållningssätt 
Ett normkritiskt förhållningssätt hjälper oss att se alla människors lika värde och att vi alla är 
individer. Flera normer är positiva och hjälper till att upprätta en form av ordning men det finns 
även normer som är exkluderande. Dessa normer skapar ett utanförskap, ett "vi" och "de" som 
delar in människor i olika fack. 
En bra arbetsmiljö med ett öppet förhållningssätt inför människors olikheter är en bra grund att 
stå på i vår strävan att bemöta våra invånare, brukare, elever m.fl. på ett bra sätt. I vilken 
utsträckning har förvaltningen ett normkritiskt förhållningssätt i sina verksamheter? 

 
Exempel:  

 Förvaltningen har tillsammans tagit fram en värdegrund som tar fasta på förhållningssätt 
och bemötande såväl internt som externt.  

 Lättillgängliga lokaler med tillgänglighetsanpassad utrustning nästan överallt. 
Mångspråksarbete på biblioteken.  

 Utbildning ʺNormdiplomeringʺ ingår i introduktionen av nya medarbetare.  
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

 Ett annat exempel är vår satsning tillsammans med Högskolan i Borås om att ge 
människor med funktionsnedsättning möjlighet att studera på högskolenivå.  

 SAM-hjulets (det systematiska arbetsmiljöarbetet) olika delar innehåller väldigt bra 
material som alla avdelningar vid arbetsplatsträffar (APT) lyfter och diskuterar.  

 Försörjningsenheten har ett uttalat normkritiskt perspektiv. Hela arbetsplatsen har haft en 
dags utbildning i normkritik. Personal i stort har målsättning att bemöta varje person 
utifrån dess förutsättningar och behov.  

 Alla myndighetshandläggare genomgår 3 dagars utbildning om kommunikation och 
bemötande, rådgivarna går utbildning i motiverande samtal.  

 
Rättighetsperspektiven  
I vilken utsträckning tar din förvaltning hänsyn till de olika rättighetsbaserade principerna i 
relationen till era målgrupper, medarbetare och kommuninvånare? 
 

 
Exempel:  

 Delaktighet genom samarbeten med civilsamhället i många programverksamheter. Icke 
diskriminering genom att tillhandahålla lättillgänglig verksamhet. Transparens genom att 
snabbt tillhandahålla efterfrågade protokoll och handlingar.  

 Samarbetsuppdraget handlar om lokalt inflytande och demokratiutveckling, inom detta 
område är delaktighet och inkludering de viktigaste frågorna. Arbetet har sin 
utgångspunkt i det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet och sorterar under 
paraplyet ʺSäker och trygg kommunʺ. 

 Resultat i skolklimatenkäten visar att elevernas upplevelse av delaktighet varierar mellan 
olika skolor. Förvaltningen har arbetat mycket med inkludering och det tas stor hänsyn till 
elevers olika förutsättningar. Inom förvaltningen finns god kunskap om 
diskrimineringsgrunderna och det bedrivs ett aktivt arbete för att motverka diskriminering. 
Det finns dock skolor som inte har anpassade lokaler för tillgänglighet fullt ut.  

Antal förvaltningar fördelat på princip, kategori och i vilken utsträckning förvaltningen tar hänsyn
till de olika rättighetsbaserade principerna i relationen till respektive kategori

Princip och kategori Utsträckning
Inte alls I liten 

utsträckning
I ganska stor 
utsträckning

I stor 
utsträckning

Vet ej

Delaktighet och inkludering
Målgrupper 1 4 9 1
Medarbetare 4 11
Kommuninvånare 1 8 5 1
Icke diskriminering och jämlikhet
Målgrupper 1 3 10 1
Medarbetare 1 14
Kommuninvånare 1 5 8 1
Transparens och ansvarsutkrävande
Målgrupper 2 2 10 1
Medarbetare 1 5 9
Kommuninvånare 1 6 7 1
Hållbarhet
Målgrupper 3 6 5 1
Medarbetare 1 5 9
Kommuninvånare 4 5 5 1
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

 Ett annat exempel är vår satsning tillsammans med Högskolan i Borås om att ge 
människor med funktionsnedsättning möjlighet att studera på högskolenivå.  

 SAM-hjulets (det systematiska arbetsmiljöarbetet) olika delar innehåller väldigt bra 
material som alla avdelningar vid arbetsplatsträffar (APT) lyfter och diskuterar.  

 Försörjningsenheten har ett uttalat normkritiskt perspektiv. Hela arbetsplatsen har haft en 
dags utbildning i normkritik. Personal i stort har målsättning att bemöta varje person 
utifrån dess förutsättningar och behov.  

 Alla myndighetshandläggare genomgår 3 dagars utbildning om kommunikation och 
bemötande, rådgivarna går utbildning i motiverande samtal.  

 
Rättighetsperspektiven  
I vilken utsträckning tar din förvaltning hänsyn till de olika rättighetsbaserade principerna i 
relationen till era målgrupper, medarbetare och kommuninvånare? 
 

 
Exempel:  

 Delaktighet genom samarbeten med civilsamhället i många programverksamheter. Icke 
diskriminering genom att tillhandahålla lättillgänglig verksamhet. Transparens genom att 
snabbt tillhandahålla efterfrågade protokoll och handlingar.  

 Samarbetsuppdraget handlar om lokalt inflytande och demokratiutveckling, inom detta 
område är delaktighet och inkludering de viktigaste frågorna. Arbetet har sin 
utgångspunkt i det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet och sorterar under 
paraplyet ʺSäker och trygg kommunʺ. 

 Resultat i skolklimatenkäten visar att elevernas upplevelse av delaktighet varierar mellan 
olika skolor. Förvaltningen har arbetat mycket med inkludering och det tas stor hänsyn till 
elevers olika förutsättningar. Inom förvaltningen finns god kunskap om 
diskrimineringsgrunderna och det bedrivs ett aktivt arbete för att motverka diskriminering. 
Det finns dock skolor som inte har anpassade lokaler för tillgänglighet fullt ut.  

Antal förvaltningar fördelat på princip, kategori och i vilken utsträckning förvaltningen tar hänsyn
till de olika rättighetsbaserade principerna i relationen till respektive kategori

Princip och kategori Utsträckning
Inte alls I liten 

utsträckning
I ganska stor 
utsträckning

I stor 
utsträckning

Vet ej

Delaktighet och inkludering
Målgrupper 1 4 9 1
Medarbetare 4 11
Kommuninvånare 1 8 5 1
Icke diskriminering och jämlikhet
Målgrupper 1 3 10 1
Medarbetare 1 14
Kommuninvånare 1 5 8 1
Transparens och ansvarsutkrävande
Målgrupper 2 2 10 1
Medarbetare 1 5 9
Kommuninvånare 1 6 7 1
Hållbarhet
Målgrupper 3 6 5 1
Medarbetare 1 5 9
Kommuninvånare 4 5 5 1
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 Kommunstyrelsen har tre medborgarråd kopplat till olika målgrupper. Målgrupper är 
remissinstanser. Fungerande synpunktshantering. Finns underlag hur vi ska mäta brukares 
synpunkter samt publicera resultat och arbeta med åtgärder.  

 Viss verksamhet som integration och nationella minoriteter jobbar genomgående med 
frågorna medan annan verksamhet inte känner till principerna. Försörjningsenheten 
arbetar målmedvetet med flera av punkterna.  

 Delaktighet genom att SAM-hjulets rutiner (det systematiska arbetsmiljöarbetet) följs och 
efterlevs. Icke diskriminering genom att välkomna personer utanför normerna och 
underlätta för dessa att ingå arbetsgemenskap. Transparens genom att tillhandahålla 
mötesanteckningar, nyhetsbrev. Hållbarhet genom aktiva miljöombud, att frågan lyfts 
regelbundet på APT.  

 Alla medarbetare har via APT deltagit i utbildning (sett två filmer) om normkritiskt 
förhållningssätt. Alla chefer ska genomgå utbildning i kompetensbaserad rekrytering, är 
en del i chefsprogrammet. Tydliga rutiner för kränkande särbehandling.  

 Medarbetares synpunkter om verksamheten tas till vara, till exempel vid arbetsplatsträffar, 
utvecklingsgrupper och ledningsgrupper.  

 När det är möjligt inkluderas barn och ungdomar i utformningen av lokaler och utemiljö. 
Vi p-märker (certifierad inomhusmiljö) alla fastigheter vid nybyggnation och när det är 
möjligt även vid ombyggnationer. I byggprojekt använder vi Sunda Hus vilket innebär 
medvetna materialval som är direkt knutna till miljöfrågan.  

 Gemensamt för de fyra principerna är att kommuninvånaren ges en utförlig information 
och beskrivning via skolornas hemsidor.  

 Att förenkla och förbättra invånarens vardag är i fokus. Medborgarundersökningar samt 
Kommunens kvalitet i korthet är undersökningar som gör med systematik, analys av 
resultat samt åtgärder, tex pågående telefonprojekt. Alla resultat kommuniceras till 
boråsaren.  

 
Kommunikation och information  
 
Enkätfråga  Inte alls I liten 

utsträckning 
I ganska stor 
utsträckning 

I stor 
utsträckning  

vet ej  

Kommunicerar din 
förvaltning information på 
ett sådant sätt att den är 
tillgänglig för era 
målgrupper? 

0 2 8 5 0 

      

I vilka former finns 
information om din 
förvaltnings verksamhet 
tillgänglig ? 

     

 - På olika språk 2 6 4 3 0 
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

 - Skriven på klarspråk 3 4 5 3 0 

 - Lättläst 3 5 3 2 2 

 - Talande webb 2 2 5 5 1 

 - Syntolkad 8 3 1 1 2 

 - Annat  2 2 2 1 8 

Exempel:  

 Vi jobbar aktivt med information via vår hemsida, är med i andra medier för att nå ut med 
information och olika budskap. Vi har en kommunikatör som hjälper till att få ut 
information.  

 På olika sätt - på webb (lättläst), talsyntes, information på finska och engelska, avseende 
låneregler för biblioteken på flera språk  

 Kommunikation är definierat som ett utvecklingsområde i förvaltningen. Vi kan göra 
betydligt mer och kommer att skapa en kommunikationsplan för 2019, både internt och 
externt. Inom det brottsförebyggande arbetet sker information på sju språk.  

 Vi säkrar att information finns för de flesta. Vi säkrar att info är lättläst, men finns t ex 
inte på andra språk än svenska.  

 Det är väldigt lite av all information på Borås stads hemsida som finns översatt till flera 
språk. Det finns exempelvis ingen information om flyktingmottagning eller var nyanlända 
kan vända sig för att få hjälp på engelska. Förutom finska saknas information på de övriga 
minoritetsspråken.  

 Bildstöd, t.ex. vid badanläggningar som underlättar information.   
 Vi har gjort en film på webben om hur bygglov handläggs och snart kommer en film om 

detaljplaner.  

Involvera invånare, brukare m.fl. 
I vilken utsträckning involverar förvaltningen sina målgrupper i insatser som påverkar dem? 
 

 
Exempel:  

 Framförallt i genomförandefasen bjuds olika målgrupper in att aktivt medverka. Men även 
inför planering kan de årliga dialogcaféerna med föreningslivet, enkäter som genomförs 
på biblioteken och allmänhetens förslag på mediainköp spela roll. I några fall arbetar vi 
med fokusgrupper.  

 Våra medborgardialoger synliggör vi genom att sammanfatta resultaten i olika 
sammanhang.  

Insats Utsträckning 
Inte alls I liten 

utsträckning
I ganska stor 
utsträckning

I stor 
utsträckning 

Planering 1 5 4 5
Inför beslut 0 6 4 5
Genomförande 1 2 7 5
Uppföljning 1 4 8 2
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

 - Skriven på klarspråk 3 4 5 3 0 

 - Lättläst 3 5 3 2 2 

 - Talande webb 2 2 5 5 1 

 - Syntolkad 8 3 1 1 2 

 - Annat  2 2 2 1 8 

Exempel:  

 Vi jobbar aktivt med information via vår hemsida, är med i andra medier för att nå ut med 
information och olika budskap. Vi har en kommunikatör som hjälper till att få ut 
information.  

 På olika sätt - på webb (lättläst), talsyntes, information på finska och engelska, avseende 
låneregler för biblioteken på flera språk  

 Kommunikation är definierat som ett utvecklingsområde i förvaltningen. Vi kan göra 
betydligt mer och kommer att skapa en kommunikationsplan för 2019, både internt och 
externt. Inom det brottsförebyggande arbetet sker information på sju språk.  

 Vi säkrar att information finns för de flesta. Vi säkrar att info är lättläst, men finns t ex 
inte på andra språk än svenska.  

 Det är väldigt lite av all information på Borås stads hemsida som finns översatt till flera 
språk. Det finns exempelvis ingen information om flyktingmottagning eller var nyanlända 
kan vända sig för att få hjälp på engelska. Förutom finska saknas information på de övriga 
minoritetsspråken.  

 Bildstöd, t.ex. vid badanläggningar som underlättar information.   
 Vi har gjort en film på webben om hur bygglov handläggs och snart kommer en film om 

detaljplaner.  

Involvera invånare, brukare m.fl. 
I vilken utsträckning involverar förvaltningen sina målgrupper i insatser som påverkar dem? 
 

 
Exempel:  

 Framförallt i genomförandefasen bjuds olika målgrupper in att aktivt medverka. Men även 
inför planering kan de årliga dialogcaféerna med föreningslivet, enkäter som genomförs 
på biblioteken och allmänhetens förslag på mediainköp spela roll. I några fall arbetar vi 
med fokusgrupper.  

 Våra medborgardialoger synliggör vi genom att sammanfatta resultaten i olika 
sammanhang.  

Insats Utsträckning 
Inte alls I liten 

utsträckning
I ganska stor 
utsträckning

I stor 
utsträckning 

Planering 1 5 4 5
Inför beslut 0 6 4 5
Genomförande 1 2 7 5
Uppföljning 1 4 8 2
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

 Vi är bättre på att involvera eleverna i genomförande och uppföljning än i planering och 
inför beslut. Detta gäller på generell skolnivå. På individnivå behöver vi utveckla 
delaktigheten.  

 Medarbetare involveras kontinuerligt kopplat till områden i SAM-hjulet. Med råden sker 
också en kontinuerlig dialog kopplat till alla delar.  

 Stor skillnad mellan verksamheter.  
 I myndighetsrollen deltar inte verksamhetsutövarna i planering, genomförande eller 

uppföljning. Inför beslut sker alltid kommunicering (lagstadgat), olika beroende på 
område. Vid budget- och skuldrådgivning deltar klienterna i planering, genomförande av 
sin egen rådgivning, i övrigt råder sekretess.  

 
Analyser icke-diskriminering  
I vilken utsträckning följer din förvaltning upp och säkerställer att tjänster/verksamheter, t.ex. 
ekonomiskt bistånd, bygglov, tillgänglighet m.m. följer rättighetsbaserade principer? 

 
Exempel:  

 Uppföljning avseende ekonomiska bidrag till föreningar och organisationer, att våra 
verksamheter är tillgängliga liksom lokalerna.  

 Välfärdsbokslutet är ytterligare ett exempel på uppföljning av ett fyrtiotal indikatorer varje 
år, på kön, ålder och område.  

 Garanterad undervisningstid, undervisningens kvalitet följs kontinuerligt upp. Insatser för 
elever i behov av särskilt stöd är exempel på uppföljningar.  

 Ny lagstiftning, prejudicerande domar, arbete med länsrätt, lokalutformning, hot och våld, 
motiverande samtal mm.  

 Vi har anställt en jurist som stöd och specialistkompetens för handläggarna. 
 
Agenda 2030, kunskapshöjande insatser 
FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som bl.a. handlar om att avskaffa 
fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa, en likvärdig 
utbildning samt en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt.  
I vilken utsträckning har din förvaltning arbetat med kunskapshöjande insatser kring Agenda 
2030? 
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

Exempel:  
 Vi arbetar med en del av frågorna men har inte gjort det under rubriken 2030  
 Vi har inte genomfört några åtgärder som är direkt riktade mot Agenda 2030. Vårt 

tillgänglighetsarbete inkluderar områden som jämställdhet, klimatförändring, god hälsa 
och likvärdig utbildning.  

 Vårt arbete utgår från den nationella folkhälsopolitiken och dess målområden.   
 Enskilda skolor gör det men inte systematiskt på förvaltningsnivå.  
 Miljö- och konsumentnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att vid förberedelser av 

nästa omgång miljömål i Borås Stad ska utgångspunkten vara att Agenda 2030, miljömål 
och folkhälsomål vävs samman. 

Om utsatta grupper behandlas på ett likvärdigt sätt 
I vilken utsträckning har din förvaltning definierat utsatta grupper i era verksamheter? 

 
Exempel:  

 Utifrån de målgrupper vi möter så är bedömningen att merparten kan anses tillhöra utsatta 
grupper i samhället. 

 Särskilt biblioteksverksamheten riktar sig till alla medborgare och säkerställer kvalitet och 
gemensamt medieutbud. Biblioteken har ett mångspråksuppdrag med ett brett utbud av 
medier, tjänster och aktiviteter för personer med annat modersmål än svenska. Det märks i 
vår verksamhet att Borås är finskt förvaltningsområde.  

 Som utgångspunkt i vårt arbete med utsatta grupper, så har vi bland annat arbetet med 
Välfärdsbokslutet. Här identifierar vi grupper som har större behov än andra.  

 Ingår i skolans grunduppdrag.  
 Vi har identifierat utsatta grupper kopplat till målgrupp,(brukarundersökningar) invånare 

(lägesrapporter i stadsdelar och medborgarundersökningar) och medarbetare (tex hög 
sjukfrånvaro)  

 Unga, äldre, långtidsarbetslösa, flyktingar och minoriteter är målgrupp för verksamheten.  
 Budget- och skuldrådgivning arbetar enbart med utsatta grupper, delvis gör även 

konsumentvägledningen det. 
 
Hur många årsarbetare arbetar med mänskliga rättigheter 
Hur många medarbetare arbetar direkt med mänskliga rättigheter på er förvaltning (har ett 
uttalat uppdrag att driva, bevaka och utveckla arbetet med mänskliga rättigheter)?  
Ange i antal årsarbetare, funktioner, exempel. 

 Ett flertal av förvaltningarna (9 st.) har inte kunnat eller valt att avstå från att besvara 
frågan om hur många medarbetare (årsarbetare) som arbetar direkt med mänskliga 
rättigheter ”har ett uttalat uppdrag att driva, bevaka och utveckla arbetet med mänskliga 
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Exempel:  
 Vi arbetar med en del av frågorna men har inte gjort det under rubriken 2030  
 Vi har inte genomfört några åtgärder som är direkt riktade mot Agenda 2030. Vårt 

tillgänglighetsarbete inkluderar områden som jämställdhet, klimatförändring, god hälsa 
och likvärdig utbildning.  

 Vårt arbete utgår från den nationella folkhälsopolitiken och dess målområden.   
 Enskilda skolor gör det men inte systematiskt på förvaltningsnivå.  
 Miljö- och konsumentnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att vid förberedelser av 

nästa omgång miljömål i Borås Stad ska utgångspunkten vara att Agenda 2030, miljömål 
och folkhälsomål vävs samman. 

Om utsatta grupper behandlas på ett likvärdigt sätt 
I vilken utsträckning har din förvaltning definierat utsatta grupper i era verksamheter? 

 
Exempel:  

 Utifrån de målgrupper vi möter så är bedömningen att merparten kan anses tillhöra utsatta 
grupper i samhället. 

 Särskilt biblioteksverksamheten riktar sig till alla medborgare och säkerställer kvalitet och 
gemensamt medieutbud. Biblioteken har ett mångspråksuppdrag med ett brett utbud av 
medier, tjänster och aktiviteter för personer med annat modersmål än svenska. Det märks i 
vår verksamhet att Borås är finskt förvaltningsområde.  

 Som utgångspunkt i vårt arbete med utsatta grupper, så har vi bland annat arbetet med 
Välfärdsbokslutet. Här identifierar vi grupper som har större behov än andra.  

 Ingår i skolans grunduppdrag.  
 Vi har identifierat utsatta grupper kopplat till målgrupp,(brukarundersökningar) invånare 

(lägesrapporter i stadsdelar och medborgarundersökningar) och medarbetare (tex hög 
sjukfrånvaro)  

 Unga, äldre, långtidsarbetslösa, flyktingar och minoriteter är målgrupp för verksamheten.  
 Budget- och skuldrådgivning arbetar enbart med utsatta grupper, delvis gör även 

konsumentvägledningen det. 
 
Hur många årsarbetare arbetar med mänskliga rättigheter 
Hur många medarbetare arbetar direkt med mänskliga rättigheter på er förvaltning (har ett 
uttalat uppdrag att driva, bevaka och utveckla arbetet med mänskliga rättigheter)?  
Ange i antal årsarbetare, funktioner, exempel. 

 Ett flertal av förvaltningarna (9 st.) har inte kunnat eller valt att avstå från att besvara 
frågan om hur många medarbetare (årsarbetare) som arbetar direkt med mänskliga 
rättigheter ”har ett uttalat uppdrag att driva, bevaka och utveckla arbetet med mänskliga 
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rättigheter”. Övriga förvaltningar (6 st.) har angett mellan 1 - 4 årsarbetare/förvaltning 
som har ett ”uttalat uppdrag att driva, bevaka och utveckla arbetet med mänskliga 
rättigheter”.  

Hur många medarbetare arbetar indirekt med mänskliga rättigheter på er förvaltning (har inget 
uttalat uppdrag att arbeta utifrån mänskliga rättigheter)?  
Ange i antal årsarbetare, funktioner, exempel 

 Ett flertal av förvaltningarna (9st.) har valt att ange att alla medarbetare 
arbetar indirekt med mänskliga rättigheter ”har inget uttalat uppdrag att arbeta utifrån 
mänskliga rättigheter”. En (1 st.) förvaltning har inte besvarat frågan. Övriga förvaltningar 
(5st.) anger mellan 1 till 40 årsarbetare/förvaltning.  

Noteras att det på Stadsledningskansliet finns en tjänst som jämställhetssamordnare som just nu är 
vakant p.g.a. tjänstledighet.   
 
Stöd till förvaltningen 
Om förvaltningen behöver stöd i arbetet med att stärka mänskliga rättigheter.  
Vad behöver förvaltningen då för stöd?(flera alternativ kan anges) 

 
Exempel:  

 Det behövs ständigt kunskap och samtal som om detta. I våra publika verksamheter men 
också internt. Vi har i år särskilt fokuserat på interkulturell kompetens, genom en 
föreläsning till all personal samt genom fortbildning inom det området för 
programläggande personal.  

 Kommunikation är ett område som vi behöver utveckla. Att visa, berätta, beskriva allt det 
goda som sker och få ut det både internt inom staden och externt till allmänheten.  

 Förvaltningen har flera förslag, tankar och idéer om hur detta arbete kan utvecklas i vår 
förvaltning. Om detta ska få genomslag så behöver den politiska ambitionsnivån bli 
mycket tydligare och Stadsledningskansliet behöver hålla ihop arbetet på kommunnivå.  

 Utbildning i interkulturella perspektiv och normkritik, vad innebär det i praktiken och hur 
påverkar det mitt sätt att arbeta.  

Utbildat i rättighetsbaserat arbete 
Har din förvaltning genomfört några utbildningsinsatser avseende rättighetsbaserat arbetssätt? 
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Exempel:  
 Varje år, sedan 2011, träffas all personal en halvdag och lyssnar till en föreläsning som är 

kompetenshöjande inom detta område - i år om interkulturell kompetens och förra året var 
det en föreläsning om ShareMusics inkluderande arbetssätt i konstnärliga sammanhang: 
ʺHur kan alla delta på lika villkor?ʺ  

 På APT har alla gått igenom det normkritiska utbildningspaketet och den om jämställdhet. 
Vi arbetar med Sam. Där en del är lika rättigheter och möjligheter. Detta sker i APT. 

 Det ingår i läroplanen.  
 EKFFV är ett tydligt exempel på hur vi utbildar och ger kunskap i frågorna. Andra 

internutbildningar, typ service i världsklass, snuddar vid rättighetsbegreppet. Andra 
exempel är ABC-föräldraskapsstöd, som utgår från Familjecentralen och vänder sig till 
ʺsvårfångadeʺ grupper.  

 Inga planerade insatser förutom utbildningar som sker löpande utifrån Borås Stads 
chefsprogram ex. kompetensbaserad rekrytering. Planeringar utbildningsinsats inom 
jämställdhetsarbetet 2019. 

Rättighetsbaserat arbete12 
Mänskliga rättigheter är framförallt bindande juridik men inbegriper även principer för hur man 
kan jobba rättighetsbaserat. Mänskliga rättigheter handlar alltså inte bara om att tillgodose och 
skydda rättigheter utan även på vilket sätt det görs. För att ett arbete ska vara rättighetsbaserat 
måste det bland annat respektera ett antal av FN fastställda rättighetsprinciper. 

För att underlätta arbetet med mänskliga rättigheter utgår SKL och många andra från FN:s 
rättighetsprinciper som kan användas i både styrning, ledning och genomförande av offentlig 
verksamhet. Principerna påminner om att mänskliga rättigheter inte bara handlar om mål som ska 
nås, utan också om hur arbetet bedrivs. SKL:s styrelse antog i mars 2017 en MR-plattform för 
policy- och verksamhetsutveckling, som innehåller nedanstående principer: 

Icke-diskriminering 
Jämlikhet 
Delaktighet 
Inkludering 
Transparens 
Ansvar 
Med hjälp av frågor som rör varje princip kan man titta på den egna verksamheten med ”MR-
glasögon” och föra in ett människorättsperspektiv i sin egen styrning och ledning. 

Sverige har förbundit sig till en rad konventioner som finns kring mänskliga rättigheter och alltså 
måste man genom ledning och styrning vara förvissad om att man verkligen följer dessa på både 
nationell, regional och lokal nivå. 

Den andra aspekten handlar om att man med fokus på mänskliga rättigheter förflyttar sig från att 
vara en slags serviceleverantör till att vara en organisation som uppfyller rättigheter. Det handlar 
om att bjuda in dem man är satt att ge service till och göra dem delaktiga i beslut och handlingar. 
Det blir ett större fokus på individen och allas rättighet att behandlas lika och ges möjlighet att 

                                                        
12 Bilaga 6 Rättighetsbaserat arbetssätt – exempel på tillämpning av metoden 
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Exempel:  
 Varje år, sedan 2011, träffas all personal en halvdag och lyssnar till en föreläsning som är 

kompetenshöjande inom detta område - i år om interkulturell kompetens och förra året var 
det en föreläsning om ShareMusics inkluderande arbetssätt i konstnärliga sammanhang: 
ʺHur kan alla delta på lika villkor?ʺ  

 På APT har alla gått igenom det normkritiska utbildningspaketet och den om jämställdhet. 
Vi arbetar med Sam. Där en del är lika rättigheter och möjligheter. Detta sker i APT. 

 Det ingår i läroplanen.  
 EKFFV är ett tydligt exempel på hur vi utbildar och ger kunskap i frågorna. Andra 

internutbildningar, typ service i världsklass, snuddar vid rättighetsbegreppet. Andra 
exempel är ABC-föräldraskapsstöd, som utgår från Familjecentralen och vänder sig till 
ʺsvårfångadeʺ grupper.  

 Inga planerade insatser förutom utbildningar som sker löpande utifrån Borås Stads 
chefsprogram ex. kompetensbaserad rekrytering. Planeringar utbildningsinsats inom 
jämställdhetsarbetet 2019. 

Rättighetsbaserat arbete12 
Mänskliga rättigheter är framförallt bindande juridik men inbegriper även principer för hur man 
kan jobba rättighetsbaserat. Mänskliga rättigheter handlar alltså inte bara om att tillgodose och 
skydda rättigheter utan även på vilket sätt det görs. För att ett arbete ska vara rättighetsbaserat 
måste det bland annat respektera ett antal av FN fastställda rättighetsprinciper. 

För att underlätta arbetet med mänskliga rättigheter utgår SKL och många andra från FN:s 
rättighetsprinciper som kan användas i både styrning, ledning och genomförande av offentlig 
verksamhet. Principerna påminner om att mänskliga rättigheter inte bara handlar om mål som ska 
nås, utan också om hur arbetet bedrivs. SKL:s styrelse antog i mars 2017 en MR-plattform för 
policy- och verksamhetsutveckling, som innehåller nedanstående principer: 

Icke-diskriminering 
Jämlikhet 
Delaktighet 
Inkludering 
Transparens 
Ansvar 
Med hjälp av frågor som rör varje princip kan man titta på den egna verksamheten med ”MR-
glasögon” och föra in ett människorättsperspektiv i sin egen styrning och ledning. 

Sverige har förbundit sig till en rad konventioner som finns kring mänskliga rättigheter och alltså 
måste man genom ledning och styrning vara förvissad om att man verkligen följer dessa på både 
nationell, regional och lokal nivå. 

Den andra aspekten handlar om att man med fokus på mänskliga rättigheter förflyttar sig från att 
vara en slags serviceleverantör till att vara en organisation som uppfyller rättigheter. Det handlar 
om att bjuda in dem man är satt att ge service till och göra dem delaktiga i beslut och handlingar. 
Det blir ett större fokus på individen och allas rättighet att behandlas lika och ges möjlighet att 

                                                        
12 Bilaga 6 Rättighetsbaserat arbetssätt – exempel på tillämpning av metoden 
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påverka de verksamheter som berör just dem. Detta arbetssätt måste finnas i styrdokument och 
vara förankrat i ledningen för att det ska kunna bli verklighet. 

Att arbeta med mänskliga rättigheter handlar också om att titta på hur man är som arbetsgivare. 
Det handlar om att se fördomar och att göra orättvisor synliga och att visa på att man bryter mot 
lagar när man diskriminerar, utesluter och inte aktivt arbetar mot diskriminering och för allas rätt 
till trygghet, frihet och jämlikhet, både som invånare och arbetstagare. Ett rättighetsbaserat 
arbetssätt handlar inte om att lägga till ytterligare en aspekt utan om att de mänskliga rättigheterna 
ska utgöra grunden för all verksamhet.  

Framgångsfaktorer 
Sveriges Kommuner och landsting har listat ett antal framgångsfaktorer13 för kommunernas arbete 
med mänskliga rättigheter. De listar några generella faktorer tillsammans med några som är mer 
specifika för arbetet med mänskliga rättigheter. Nedan redovisas en kort sammanfattning av 
framgångsfaktorerna;  

 För att få genomslag för ett politikområde eller för att få en effektiv styrning och ledning 
är det viktigt att högsta politiska nivå äger frågan, prioriterar den och efterfrågar resultat.  

 För att arbetet med mänskliga rättigheter ska vara långsiktigt hållbart krävs bred politisk 
förståelse och acceptans med samsyn över blockgränserna kring grundläggande frågor. 
(utbildning) 

 Att också högsta ledningsnivå tar och visar ansvar är ofta, oavsett fråga eller område, en 
väsentlig del för att förändringar inte ska stanna av.  

 Likaså att en tydlig aktör inom organisationen får till uppgift och har mandat att ta ett 
samlat grepp kring organisationens ansvar för samtliga invånares mänskliga rättigheter.  

 Låt rättigheterna utgöra grunden för verksamheten och använd rättighetsprinciperna som 
vägledning.  

 Skapa delaktighet och involvera fler.(medborgardialoger) 
 Nyttja potentialen i att sätta individen istället för organisationen i centrum.  
 Mänskliga rättigheter tvingar bort stuprörsarbete och öppnar upp för samarbeten som kan 

ge helt nya lösningar och bättre resultat.  
 Underlätta med hjälp av struktur och människorättsspråk. 
 Våga ta steget mot ett perspektivskifte (dels som en naturlig del i ordinarie kvalitets- och 

verksamhetsutveckling, dels som ett förhållningssätt som kommer till uttryck både i 
utförande och i attityd till rättighetsbärare). 

 Skapa möjligheter för ansvarutkrävande (t.ex. någon form av ombud). Elev/äldre skriv 
 Följ upp och analysera med rättighetsglasögon (tex några gemensamma 

nyckeltal/indikatorer eller referensgrupper). 
  

Ledning, styrning och organisation 
Idag har nämnder och styrelser inget dokumenterat uppdrag eller uppgift för arbetet med 
mänskliga rättigheter. Därmed finns heller ingen samlad organisation i kommunen för ett sådant 
arbete. 
 
 

                                                        
13 Sveriges kommuner och landsting. Mänskliga rättigheter i Styrning och ledning – en inspirationsskrift  
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Nyckeltal för mänskliga rättigheter 
I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) går det att följa kommunernas och landstingens 
verksamheter från år till år. En stor mängd nyckeltal ger underlag för analyser och jämförelser. 
Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). 
Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar. 
I Kolada finns en nyckeltalsammanställning  avseende mänskliga rättigheter14. Syftet med den är 
att spegla ett antal mätbara dimensioner av mänskliga rättigheter i kommunen. 
Nyckeltalssammanställningen innehåller  indikatorer inom fyra huvudområden, samhälle, välfärd, 
demokrati och arbetsgivare.  

Borås Stad redovisar dessutom brukarundersökningar inom flera olika områden. De omfattar bl.a. 
förskola-, grund- och gymnasieskola, äldreomsorg, socialtjänst, funktionshinder-verksamhet och 
belyser brukarnas upplevelse av trygghet, inflytande, delaktighet, diskriminering m.fl. områden. 

I Borås Stads personalekonomiska redovisning, välfärdsbokslut och medarbetarenkät finns också 
nyckeltal som kan kopplas till mänskliga rättigheter.  

5. Analys och tolkning 
Ledning och styrning  

 Kommunstyrelsens saknar uppgift för arbete med mänskliga rättigheter. I den delen kan 
Kommunstyrelsens reglemente och dess ledningsfunktion  kompletteras med uppgiften att 
främja arbetet med mänskliga rättigheter. Det ger också att Kommunstyrelsen 
förutsättningar att leda, styra och följa upp arbetet med mänskliga rättigheter.  

 Borås Stad har en stor mängd styrdokument. Styrdokument har idag, med få undantag, ingen 
uttalad koppling till mänskliga rättigheter t.ex. att kommunen är skyldighetsbärare och 
kommuninvånaren rättighetsbärare. När styrdokument uppdateras kan den kopplingen 
succesivt uppdateras.  

 Välfärdsbokslutet borde användas mer, bra kunskapsunderlag, inte sällan används  istället 
eget underlag. Fler borde ”upptäcka” välfärdsbokslutet. Välfärdsbokslutet bidrar till mycket 
av svaret på den grundläggande frågan ”hur ser det ut” och är en bra pusselbit i arbetet med 
att leda och styra. Det kan behövas ett mer nämnds- och förvaltningsövergripande uppdrag 
när det gäller välfärdsbokslutet. 

 Välfärdsbokslutet har tillsammans med andra undersökningar, kartläggningar och 
uppföljningar goda förutsättningar att, och med ett visst mått av utvecklingsarbete, bli Borås 
Stads planerings- och uppföljningsdokument avseende mänskliga rättigheter och välfärd och 
därmed en viktigare del i ledning och styrning av arbetet. Kommunstyrelsen bör tillsammans 
med Fritid- och folkhälsonämnden och övriga nämnder pröva förutsättningarna för en sådan 
inriktning.   

 Nyckeltalssammanställningen om mänskliga rättigheter i Kolada, den personalekonomiska 
redovisningen, välfärdsbokslutet och medarbetarenkäten ger goda möjligheter att med hjälp 
av nyckeltal följa utvecklingen avseende mänskliga rättigheter med utgångspunkt i det 
rättighetsbaserade arbetssättet som omfattar principerna, icke-diskriminering, jämlikhet, 

                                                        
14 Bilaga 9 Utdrag ur nyckeltalssammanställning från Kolada 
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Nyckeltal för mänskliga rättigheter 
I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) går det att följa kommunernas och landstingens 
verksamheter från år till år. En stor mängd nyckeltal ger underlag för analyser och jämförelser. 
Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). 
Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar. 
I Kolada finns en nyckeltalsammanställning  avseende mänskliga rättigheter14. Syftet med den är 
att spegla ett antal mätbara dimensioner av mänskliga rättigheter i kommunen. 
Nyckeltalssammanställningen innehåller  indikatorer inom fyra huvudområden, samhälle, välfärd, 
demokrati och arbetsgivare.  

Borås Stad redovisar dessutom brukarundersökningar inom flera olika områden. De omfattar bl.a. 
förskola-, grund- och gymnasieskola, äldreomsorg, socialtjänst, funktionshinder-verksamhet och 
belyser brukarnas upplevelse av trygghet, inflytande, delaktighet, diskriminering m.fl. områden. 

I Borås Stads personalekonomiska redovisning, välfärdsbokslut och medarbetarenkät finns också 
nyckeltal som kan kopplas till mänskliga rättigheter.  

5. Analys och tolkning 
Ledning och styrning  

 Kommunstyrelsens saknar uppgift för arbete med mänskliga rättigheter. I den delen kan 
Kommunstyrelsens reglemente och dess ledningsfunktion  kompletteras med uppgiften att 
främja arbetet med mänskliga rättigheter. Det ger också att Kommunstyrelsen 
förutsättningar att leda, styra och följa upp arbetet med mänskliga rättigheter.  

 Borås Stad har en stor mängd styrdokument. Styrdokument har idag, med få undantag, ingen 
uttalad koppling till mänskliga rättigheter t.ex. att kommunen är skyldighetsbärare och 
kommuninvånaren rättighetsbärare. När styrdokument uppdateras kan den kopplingen 
succesivt uppdateras.  

 Välfärdsbokslutet borde användas mer, bra kunskapsunderlag, inte sällan används  istället 
eget underlag. Fler borde ”upptäcka” välfärdsbokslutet. Välfärdsbokslutet bidrar till mycket 
av svaret på den grundläggande frågan ”hur ser det ut” och är en bra pusselbit i arbetet med 
att leda och styra. Det kan behövas ett mer nämnds- och förvaltningsövergripande uppdrag 
när det gäller välfärdsbokslutet. 

 Välfärdsbokslutet har tillsammans med andra undersökningar, kartläggningar och 
uppföljningar goda förutsättningar att, och med ett visst mått av utvecklingsarbete, bli Borås 
Stads planerings- och uppföljningsdokument avseende mänskliga rättigheter och välfärd och 
därmed en viktigare del i ledning och styrning av arbetet. Kommunstyrelsen bör tillsammans 
med Fritid- och folkhälsonämnden och övriga nämnder pröva förutsättningarna för en sådan 
inriktning.   

 Nyckeltalssammanställningen om mänskliga rättigheter i Kolada, den personalekonomiska 
redovisningen, välfärdsbokslutet och medarbetarenkäten ger goda möjligheter att med hjälp 
av nyckeltal följa utvecklingen avseende mänskliga rättigheter med utgångspunkt i det 
rättighetsbaserade arbetssättet som omfattar principerna, icke-diskriminering, jämlikhet, 
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delaktighet, inkludering, transparens och ansvar. Det ger samtidigt ett bra underlag för att 
bidra till ledning och styrning av verksamheten. 

 Flera förvaltningar verkar vara ”på gång” att arbeta med jämställdhet i budgeten men det 
måste hända mer. Det handlar om att vidmakthålla intresse, utveckla arbetssätt mm för 
jämställdhetsarbetet i budgeten. Kunskap och synsätt verkar variera, präglat av 
”inåtperspektiv”. Könsuppdelad statistik verkar användas i ganska stor utsträckning.   

 Nämndernas budget är ett väsentligt dokument för att leda och styra verksamheten. Nästan 
hälften av nämnderna (7 av 15 st.) arbetar dock i liten utsträckning med jämställdhet i 
budgetarbetet. 

 Kunskapen kring Agenda 2030 behöver ökas. Det verkar vara lättare att prata om 
miljöarbetet kopplat till Agenda 2030 snarare än övriga mål. Flera förvaltningar arbetar 
säkerligen med frågorna men medvetenheten om Agenda 2030 är låg. Agendan består av 17 
mål men de 169 delmålen gör det lättare att koppla Agenda 2030 till sin egen verksamhet.  

Rättighetsbaserat arbetssätt 
 Det rättighetsbaserade arbetssättet kan betecknas som grundbulten i ett strategiskt,  

systematiskt och strukturerat arbete med mänskliga rättigheter. Med ett sådant arbetssätt 
blir mänskliga rättigheter en del i förvaltningarnas ordinarie verksamhet och ingen extra 
pålaga utan en del i det ordinarie arbetet. För att hamna här behövs utbildning i olika 
former och för olika målgrupper.  

 Generellt sett bra arbete gentemot medarbetare men inte mot kommuninvånare. Kanske 
för att det helt enkelt är enklare att arbeta med det när det gäller medarbetare. Men det är 
inte tillräckligt egentligen. Vi är vana att utgå från service, stöd, behov, brukare, kunder 
etc. och inte från ett rättighetsbaserat perspektiv och arbetssätt.  

 Det saknas en utvecklad tankebana, ställningstagande kring MR och inte minst kring 
skyldighetsbärare och rättighetsbärare.  

 Ansvarsutkrävandet och transparensen är högre än delaktighet och icke-diskriminering. 
Inom vissa förvaltningar finns en tydlig ansvarstagare, exempelvis rektor inom skolan, 
men i många förvaltningar är det långa vägar att gå för målgruppen för att komma till den 
ansvarige eller ens veta om att den finns.  

 Att så många förvaltningar är medvetna om vad rättighetsbaserat förhållningssätt innebär 
är positivt. Många förvaltningar tar upp SAM-hjulet som ett exempel på detta men i SAM-
hjulet beskrivs inte rättighetsbaserat förhållningssätt som begrepp.  

 Tydligt att målgruppen involveras i högre grad i genomförandet än i planering. 
Delaktighetstrappan bör kunna användas som en del av utveckling av denna fråga. Se 
Helsingborg som ett exempel på hur delaktighet kan användas, att personer ur målgruppen 
används och lyssnas på i hela processen. Hur tar vi tillvara på brukare/kommuninvånares 
synpunkter och önskemål, snarare än att det är kommunen som bjuder in till att lämna 
förslag om en redan påbörjad fråga. Vilka former finns för att plocka upp 
kommuninvånares synpunkter och förslag, innan det kommer till genomförande. Finns 
risk för falsk delaktighet i denna fråga.  

 Det finns vinster att öppna upp för delaktighet i tidiga skeden men förutsätter lite andra 
sätt att arbeta – spännande fråga är t.ex. ”hur involverar vi barn i tidiga skeden”. Det finns 
också annan lagstiftning som borde ha bidragit till ett bättre utfall totalt, t.ex. 
förvaltningslagen. 
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 Det finns mycket bra material kring normkritik i SAM-hjulet om förhållningssätt vilket 
kan vara en anledning till att alla förvaltningar beskriver att de arbetar med detta. Positivt 
utfall på frågan i enkäten till förvaltningscheferna, en hel del insatser har fallit på plats, tex 
utbildningar och filmer. Normkritiskt förhållningssätt är utgångspunkt för likabehandling 
och det är bra, men det behövs fortsatta insatser för att ”underhållas”. Vision 2025 ger 
uttryck för riktning och lika värde och kännedom om dokumentet hjälper oss ”åt rätt håll”. 

Kommunikation 
 Begreppet kommunikation i detta sammanhang omfattar all sorts kommunikation som 

sker inom och mellan Borås Stad och alla dess målgrupper. Målgrupperna varierar stort, 
det handlar om exempelvis vårdnadshavare till förskolebarn och elever, eleverna själva, 
brukare inom våra olika omsorgsområden, anhöriga till brukare, näringslivsidkare, 
människor som tar del av fritids- och kulturutbud och medborgare som tar del av våra 
tjänster i många olika sammanhang till exempel söker bygglov, föreningsbidrag eller 
skuldsanering. Även medarbetare är en viktig målgrupp.  

 Kommunikationen inom och mellan Borås Stad och de många målgrupperna sker via 
många olika kanaler. Det kan handla om personliga möten, brev och e-brev, möten och 
medborgardialoger, trycksaker, Borås Stads webbsida, intranätet, appar, e-tjänster och 
sociala medier. När vi i denna enkät frågar efter huruvida respektive förvaltning 
kommunicerar information på ett sådant sätt att den är tillgänglig för sina målgrupper 
utgår vi ifrån att varje förvaltning tänker på sina respektive målgrupper. Vi är dock 
samtidigt medvetna om att det inte är helt okomplicerat att svara på frågorna då det kan 
vara svårt för enkätbesvararna att känna till samtliga målgrupper.  

Den generella uppfattningen bland våra förvaltningschefer är att vi kommunicerar information på 
ett sätt som är tillgängligt i ganska stor eller stor utsträckning, 87 procent anser detta. När vi 
bryter ner frågan i olika delområden ser vi en större variation. De olika delområden som 
efterfrågas i enkäten är: 

• Information på andra språk – 53 procent svarade i ganska stor eller i stor 
utsträckning 

• Information på klarspråk  – 60 procent svarade i ganska stor eller i stor utsträckning 

• Information på lättläst  svenska – 40 procent svarade i ganska stor eller i stor 
utsträckning  

• Talande webb – 73 procent svarade i ganska stor eller i stor utsträckning 

• Syntolkad information – 20 procent svarade i ganska stor eller i stor utsträckning 

Ser vi bara på siffrorna skulle vi lätt kunna tro att vi ligger bra till generellt sett och att vi behöver 
göra insatser på områdena andra språk, lättläst och syntolkning. Men det finns dock faktorer att ta 
hänsyn till. Nedan följer analyser för varje område. 

  

 

 Information på olika språk 
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och det är bra, men det behövs fortsatta insatser för att ”underhållas”. Vision 2025 ger 
uttryck för riktning och lika värde och kännedom om dokumentet hjälper oss ”åt rätt håll”. 

Kommunikation 
 Begreppet kommunikation i detta sammanhang omfattar all sorts kommunikation som 

sker inom och mellan Borås Stad och alla dess målgrupper. Målgrupperna varierar stort, 
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tjänster i många olika sammanhang till exempel söker bygglov, föreningsbidrag eller 
skuldsanering. Även medarbetare är en viktig målgrupp.  

 Kommunikationen inom och mellan Borås Stad och de många målgrupperna sker via 
många olika kanaler. Det kan handla om personliga möten, brev och e-brev, möten och 
medborgardialoger, trycksaker, Borås Stads webbsida, intranätet, appar, e-tjänster och 
sociala medier. När vi i denna enkät frågar efter huruvida respektive förvaltning 
kommunicerar information på ett sådant sätt att den är tillgänglig för sina målgrupper 
utgår vi ifrån att varje förvaltning tänker på sina respektive målgrupper. Vi är dock 
samtidigt medvetna om att det inte är helt okomplicerat att svara på frågorna då det kan 
vara svårt för enkätbesvararna att känna till samtliga målgrupper.  

Den generella uppfattningen bland våra förvaltningschefer är att vi kommunicerar information på 
ett sätt som är tillgängligt i ganska stor eller stor utsträckning, 87 procent anser detta. När vi 
bryter ner frågan i olika delområden ser vi en större variation. De olika delområden som 
efterfrågas i enkäten är: 

• Information på andra språk – 53 procent svarade i ganska stor eller i stor 
utsträckning 

• Information på klarspråk  – 60 procent svarade i ganska stor eller i stor utsträckning 

• Information på lättläst  svenska – 40 procent svarade i ganska stor eller i stor 
utsträckning  

• Talande webb – 73 procent svarade i ganska stor eller i stor utsträckning 

• Syntolkad information – 20 procent svarade i ganska stor eller i stor utsträckning 

Ser vi bara på siffrorna skulle vi lätt kunna tro att vi ligger bra till generellt sett och att vi behöver 
göra insatser på områdena andra språk, lättläst och syntolkning. Men det finns dock faktorer att ta 
hänsyn till. Nedan följer analyser för varje område. 
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Vi har i Borås Stad haft inställningen att vi inte översätter till andra språk utan ska istället sträva 
efter att skriva klarspråk och lättläst för att tillmötesgå personer med annat modersmål än svenska. 
I samband med EU’s nya tillgänglighetsdirektiv gör vi en översyn av hur vi behöver arbeta med 
kommunikation för att följa det nya direktivet och här kommer vi även att se över frågan hur vi 
hanterar andra språk. Vår inställning kan därför komma att ändras. Att observera är att det finska 
språket hanteras annorlunda, eftersom Borås är finskt förvaltningsområde. Detta innebär att all 
nödvändig information och all information som efterfrågas på finska, översätts.  
Med tanke på denna inställning att vi generellt inte översätter till andra språk, så kan det tyckas en 
smula märkligt att så många som 53 procent svarat att detta görs i stor utsträckning. Men det säger 
snarare något om de behov som finns idag och det finns alltså anledning att se mer på denna fråga.  

 Information på klarspråk 
Här svarar 60 procent att detta görs i ganska stor eller stor utsträckning. Om siffran stämmer är 
detta bra. Tyvärr finns anledning att rannsaka oss själva, vi kan ganska lätt hitta texter i olika 
sammanhang som är onödigt krångliga. I kommunikatörsforumet (som innefattar samtliga 
kommunikatörer i Borås Stads förvaltningar) för vi diskussioner om att ordna med kurser i att 
skriva klarspråk. Ett par kurser har hållits av kommunikatör Matilda Björk, SOF som är utbildad 
språkkonsult, men vi ser att vi skulle behöva erbjuda kurser löpande i framtiden. 47 procent av 
förvaltningarna har svarat att de inte jobbar alls eller i liten utsträckning med klarspråk. En ”lågt 
hängande frukt att plocka” vore därför att börja med att erbjuda kurser till dessa förvaltningar.  

 Information på lättläst 
Det är 40 procent som svarat att de erbjuder information om deras verksamhet på lättläst svenska i 
ganska stor eller stor utsträckning. Den frågan behöver förmodligen utredas djupare. För att skriva 
på lättläst svenska krävs kunskap i en metodik och är inte något som ”vem som helst” kan göra. 
Exempel på lättläst finns i medborgartidningen Såklart Borås. Här är det inte säkert att 
enkätbesvararna har kunskap om detta och vi som utformat enkäten får en tankeställare om att vi 
borde beskrivit detta i enkäten. Bortsett från denna anmärkning, så konstaterar vi att 60 procent 
svarat inte alls, i liten utsträckning eller vet ej. Det finns anledning att återkomma i denna fråga, 
men den behöver som sagt utredas. Det är förenat med kostnader att skriva på lättläst svenska 
eftersom den kompetensen behöver köpas in.  

 Talande webb 
73 procent svarar att de i ganska stor eller stor utsträckning erbjuder information om sin 
verksamhet via talande webb. Fakta i detta mål är att all information på boras.se går att få uppläst, 
det vill säga via talande webb medan denna funktion inte finns på intranätet. För de 27 procent 
som svarat inte alls eller i liten utsträckning, finns anledning att tro att de inte har vetskap fullt ut 
om hur boras.se fungerar. Men det kan även vara så att de har intranätet i åtanke och i det fallet 
behöver beslut fattas och ett arbete göras. Här kommer under de närmaste åren ett arbete göras 
med anledning av EU’s tillgänglighetsdirektiv, så frågan om intranätet kanske får sitt svar 
därmed.  

 Syntolkad information 
Syntolkad information innebär att personer med synnedsättning får talad information om sådant 
som visas på en bild, en film, en teaterföreställning eller annat event. På boras.se har vi krav på att 
alla bilder som tillför något till informationen, ska ha en bildbeskrivning, det vill säga en text som 
förklarar hur bilden ser ut så att webbens talfunktion kan läsa upp vad bilden föreställer. Återigen, 
EU’s tillgänglighetsdirektiv kan komma att ställa krav på att mer av Borås Stads information och 
kommunikation ska finnas även syntolkad och för den del som Borås Stads 
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kommunikationsavdelning ansvarar ska en analys göras för att sätta en nivå på hur den frågan 
hanteras. Varje förvaltning kommer dock att behöva sätta sig in i frågan för att själva göra egna 
analyser. 

Aktiviteter 
 Det görs en stor mängd och många bra aktiviteter i förvaltningarnas olika verksamheter som 

kan hänföras till arbete med mänskliga rättigheter även om det inte utrycks (som arbete med 
mänskliga rättigheter).  

 En stor mängd av dessa aktiviteter genomförs dock utan direkt koppling till arbete med 
mänskliga rättigheter utan har istället koppling till andra styrdokument och mål.  

 Tyngdpunkten i förvaltningarnas aktiviteter kring mänskliga rättigheter har idag mer fokus 
på kommunens egna medarbetare än på kommuninvånare och målgrupper. Det beror bl.a. på 
att det finns mål- och styrdokument, lagstiftning, mm som kommunen ännu så länge är ”mer 
van” vid att arbeta utifrån än perspektivet och principerna kring mänskliga rättigheter. 
Samtidigt finns goda och många exempel på aktiviteter inom ramen för mänskliga 
rättigheter som riktar sig till målgrupper och kommuninvånare.  

Kunskapsmaterial  
 Det finns bra kunskapsmaterial som omfattar mänskliga rättigheter, b.la i välfärdsbokslutet, 

den personalekonomiska redovisningen och medarbetarenkäten.  
 Det finns en hel del material om arbete med mänskliga rättigheter från andra kommuner och 

Sveriges kommuner och Landsting som kan användas i Borås Stads fortsatta arbete. 

Stöd i fortsatt arbete 
 Förvaltningarna eftersöker mer stöd i arbetet med mänskliga rättigheter, det gäller i första 

hand kunskaps-, erfarenhetsutbyte och utbildning om rättighetsbaserat arbetssätt. På några 
av förvaltningarna finns idag spetskompetens när det gäller arbete med mänskliga rättigheter 
och rättighetsbaserat arbetssätt. Denna kompetens kan på ett enkelt sätt delas i 
organisationen genom t.ex. obligatorisk utbildning på samma sätt som den miljöutbildning 
som genomförs idag. 

 Det behövs utbildningsinsatser avseende mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete 
för medarbetare och förtroendevalda, kommunens miljöutbildning är ett bra  exempel.  

 Många kopplar till APT och SAM-kalendern även om MR och RBA inte tas upp direkt i 
dessa. Att utveckla SAM-kalendern utifrån rättighetsbaserat arbete och mänskliga rättigheter 
kan vara ett sätt att nå fler förvaltningar då alla verkar använda det på något sätt. 

 Tydligt att Agenda 2030 behövs medvetandegöras mer  
 Genomgående syns det att en systematik kring MR-arbetet behövs i staden. Tydligt att 

frågan engagerar. 

Organisation  
 Det finns idag inget samlat forum eller organisation i kommunen för frågor kring arbetet 

med mänskliga rättigheter. Däremot finns en mängd olika råd, arbete inom ramen för trygg 
och säker kommun, förvaltningarnas eget arbete mm.  

Det gör att t.ex. ledning, styrning, kunskapsspridning, arbetsformer mm kännetecknas av 
”spretighet”, otydlighet och ibland slumpmässighet. Samtidigt som goda exempel och 
möjligheter till lärande inte ges ett strukturerat utrymme, t.ex. över förvaltningsgränser. 
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kan vara ett sätt att nå fler förvaltningar då alla verkar använda det på något sätt. 

 Tydligt att Agenda 2030 behövs medvetandegöras mer  
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Det behövs en samordnande funktion för MR-arbetet i kommunen. Det behövs någon 
form av grupp som jobbar med MR- frågorna tillsammans för att det ska bli lite verkstad, 
t.ex. ett nätverk.  

 Nätverket kan arbeta med övergripande med kommungemensamma frågor kring mänskliga 
rättigheter. Nätverket kan bestå av en tjänsteman med mandat från respektive förvaltning. 
Redan nu har 6 av förvaltningarna utpekade funktioner (medarbetare) för arbete med 
mänskliga rättigheter enligt enkätsvaren från förvaltningscheferna. Successivt kan nätverket 
utökas med extern medverkan t.ex. från organisationer.  

 Nätverket kan med fördel placeras inom det pågående arbete med ”Trygg och säker 
kommun”. Det ger politiken möjlighet till delaktighet och förutsättningar att övergripande 
leda nätverkets arbete.   

Handläggare på Stadsledningskansliet för arbete med mänskliga rättigheter  
 Det saknas och behövs någon eller några medarbetare med central placering, t.ex. på 

Stadsledningskansliet som har till uppgift att hålla ihop, driva på och ge stöd i arbetet med 
mänskliga rättigheter till kommunstyrelse, nämnder, förvaltningar och medarbetare.  

6. Förslag till fortsatt arbete  
 Kommunstyrelsens ledningsfunktion framgår av kommunstyrelsens reglemente som är 

fastställt av Kommunfullmäktige. I ledningsfunktionen ingår ett antal uppgifter som 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att Kommunstyrelsens reglemente och 
dess ledningsfunktion kompletteras med ytterligare en uppgift, nämligen; att främja 
arbetet med mänskliga rättigheter. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att successivt inför styrdokuments behandling i 
Kommunfullmäktige uppdatera styrdokumenten så att det tydliggörs en koppling mellan 
styrdokumentet och stadens arbete med mänskliga rättigheter.  

 Välfärdsbokslutet har tillsammans med andra undersökningar, kartläggningar, uppföljningar 
och nyckeltal goda förutsättningar att, och med ett visst mått av utvecklingsarbete och ett 
något förändrat fokus, bli Borås Stads planerings- och uppföljningsdokument avseende 
mänskliga rättigheter och välfärd och därmed en viktigare del i ledning och styrning.  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans och Fritid- och folkhälsonämnden och 
övriga nämnder pröva förutsättningarna för en sådan inriktning.   

 

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ger Kommunstyrelsen kommunchefen i 
uppdrag att;  

 Starta nätverket för mänskliga rättigheter med deltagare från samtliga förvaltningar. 
Förvaltningscheferna svarar för att funktioner (medarbetare) kan delta i nätverkets arbete. 
Nätverkets uppdrag är att vara kommunens samlade kompetenscentrum för arbetet med 
mänskliga rättigheter och att utveckla och stärka stadens arbete med mänskliga rättigheter. 
Nätverket ska utgöra stöd för förvaltningarnas arbete med mänskliga rättigheter och vara 
pådrivande i kommungemensamma aktiviteter, bidra med analyser till och av nämnder och 
styrelsers verksamhet och arbete. Nätverket kan med fördel placeras inom befintlig 
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organisation för arbetet med ”Trygg och säker kommun” och kan succesivt utökas med 
externa intressenter.  

 Jämställdhetssamordnaren på Stadsledningskansliet ges uppdraget att leda, samordna, hålla 
ihop, driva på och vara stöd i nätverkets arbete med mänskliga rättigheter i internt och 
externt arbete samt vara  stöd till kommunstyrelse, nämnder, förvaltningar och medarbetare i 
deras arbete med mänskliga rättigheter.  

 Genomföra kompetenshöjande insatser avseende mänskliga rättigheter, det gäller i första 
hand rättighetsbaserat arbetssätt och principer och Agenda 2030 bland kommunens 
medarbetare, chefer och förtroendevalda för att göra arbetet med mänskliga rättigheter till en 
del i nämnder och förvaltningars fortlöpande arbete.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Förteckning över konventioner  
 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Den första 
artikeln inleds med att ”alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. 

 Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter 
Den grupp av mänskliga rättigheter som kallas medborgerliga och politiska rättigheter 
innefattar ett skydd mot ingrepp av olika slag från statsmakternas sida samt skydd mot 
maktmissbruk eller godtycke vid myndighetsutövning. 

 Internationell konvention om ekonomiska, social och kulturella rättigheter 
Målet med konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK) är att 
medlemsländerna ska säkerställa att invånarna har tillgång till bland annat mat, vatten, 
boende, utbildning och grundläggande hälsotjänster. 

 Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering  
Definierar diskriminering som varje åtskillnad, uteslutning, inskränkning eller förmån 
baserad på ras, hudfärg, börd eller nationell eller etnisk härkomst, vilka har till syfte eller 
verkan att upphäva eller försämra erkännandet, åtnjutandet eller utövandet av mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter på samhällslivets politiska, ekonomiska, sociala, 
kulturella eller andra områden. 
 

 Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor 
Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, även kallad 
CEDAW eller Kvinnokonventionen. Diskriminering av kvinnor definieras som varje 
åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av kön som har till följd eller syfte att 
begränsa erkännandet av mänskliga rättigheter för kvinnor. Där finns också den allmänna 
rekommendationen nummer 19 från 1992 som säger att våld mot kvinnor är 
könsdiskriminering och att alla stater måste agera mot våldet och därigenom säkra 
konventionens genomförande. 
 

 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning  
I denna konvention avses med begreppet tortyr varje handling genom vilken allvarlig 
smärta eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt, medvetet tillfogas någon antingen för 
sådana syften som att erhålla information eller en bekännelse av honom eller en tredje 
person, att straffa honom för en gärning som han eller en tredje person har begått eller 
misstänks ha begått eller att hota eller tvinga honom eller en tredje person eller också 
av något skäl som har sin grund i någon form av diskriminering, under förutsättning 
att smärtan eller lidandet åsamkas av eller på anstiftan eller med samtycke eller 
medgivande av en offentlig tjänsteman eller någon annan person som handlar såsom 
företrädare för det allmänna. Tortyr innefattar inte smärta eller lidande som 
uppkommer enbart genom eller är förknippade med lagenliga sanktioner. 
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 Konvention om barnets rättigheter 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, 
innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn och innehåller 54 artiklar. Där 
finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som 
rör barn.  
1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 

3. Alla barn ska ha rätt till liv och utveckling. 

4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.  

Barnkonventionen blir svensk lag 2020.  

 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  
Konventionen innehåller 50 artiklar som beskriver vilka mänskliga rättigheter som 
personer med funktionsnedsättning har och vad som krävs för att inte kränka dessa 
rättigheter. Den utgår ifrån att det går att ta bort och förebygga funktionshinder genom 
förändringar i miljö och omgivning.  
Konventionen utgår från grundläggande principer som jämlikhet och icke-
diskriminering. Tillgänglighet är en allmän princip i konventionen, både när det gäller den 
fysiska miljön och information och kommunikation.  
Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det 
innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, 
skydda, uppfylla och främja rättigheterna 
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Bilaga 2 – Det universella ramverket  
 

De mänskliga rättigheterna är; 

 Universella och gäller på alla platser under alla säkerhetsfaser och på alla orter 

 Lika, det vill säga omfattar alla individer, utan någon form av diskriminering 

 Oantastliga eftersom de inte kan köpas, säljas eller förhandlas bort 

 Odelbara, det vill säga för att använda en rättighet krävs de andra rättigheterna 

 Förpliktigande då de motsvaras av ansvar hos offentliga aktörer 

 Respektfulla eftersom de inte kan användas för att kränka andra individers rättigheter 

 Sanktionerade därför att övergrepp ska beivras och leda till upprättelse för den kränkta.  
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Bilaga 3 –Utdrag ur styrdokument  
 

 Bildningsstaden Borås  
”Det går att skapa ett skolväsende där alla barn och elever oavsett bakgrund och förutsättningar 
når målen. Skollagen ger oss ett tydligt kompensatoriskt uppdrag. Alla barn och elever har rätt att 
få kunskap så att de kan klara kommande studier och arbeten, göra sina röster hörda, muntligt och 
skriftligt, och värdera all information som omger dem i samhället. Detta är grundläggande 
demokratiska rättigheter. Strategin Bildningsstaden Borås är politikernas uppdrag till alla 
medarbetare inom skolväsendet i Borås Stad”. 
 

 Vatten och avlopp i Borås Stad 
”Borås Stad har ett ansvar för att invånare i kommunen har tillgång till ett hälsosamt dricksvatten 
och för att avloppsvatten från bostäder och verksamheter omhändertas på ett miljömässigt sätt. 
God planering är grunden för att kommunen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda invånare och 
verksamheter god service och uppfylla kommunens skyldigheter”. 
 

 Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter 
Vår tjänsteutövning ska vara saklig och objektiv. Den får inte påverkas av privata relationer. 
Anställda eller förtroendevalda får inte komma i beroendeställning till någon vi möter i tjänsten. 
Var och en måste självfallet vara noga med att inte missbruka sin position. 

 
 Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram 

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) påtalar att varje kommun ska 
planera bostadsförsörjningen. Syftet är att ge förutsättningar för alla att leva i goda bostäder. 
Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas av Kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 
 

 Personalpolitiskt program  
….. att vara en attraktiv arbetsgivare. Borås Stad är en attraktiv arbetsgivare med viljan och 
förmågan att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla ledare, chefer och medarbetare. Borås Stad 
klarar uppdraget att ge stöd och service till kommunens invånare och företag, professionellt, 
engagerat och med lärande i fokus. Det bidrar till att medarbetare och chefer känner stolthet och 
arbetsglädje. 
 

 Program för ett integrerat samhälle 
Människor kan vara delaktiga i samhället de lever i, utan att ge avkall på sin identitet. Ett 
demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors lika värde tillåter alla att 
leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs. Ett arbete är det viktigaste för att komma 
in i samhällslivet. Förberedelser för arbetslivet genom språkundervisning och samhällsinformation 
är därför prioriterade i integrationsarbetet. 
 

 Ungdomspolitiskt program  
Programmet ger Borås Stads viljeinriktning för barn och unga inom utbildning, försörjning, hälsa 
och trygghet, kultur och fritid samt delaktighet och inflytande. Allt arbete inom det 
ungdomspolitiska programmet ska genomsyras av barns och ungas inflytande och delaktighet. 
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Anställda eller förtroendevalda får inte komma i beroendeställning till någon vi möter i tjänsten. 
Var och en måste självfallet vara noga med att inte missbruka sin position. 

 
 Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram 

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) påtalar att varje kommun ska 
planera bostadsförsörjningen. Syftet är att ge förutsättningar för alla att leva i goda bostäder. 
Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas av Kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 
 

 Personalpolitiskt program  
….. att vara en attraktiv arbetsgivare. Borås Stad är en attraktiv arbetsgivare med viljan och 
förmågan att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla ledare, chefer och medarbetare. Borås Stad 
klarar uppdraget att ge stöd och service till kommunens invånare och företag, professionellt, 
engagerat och med lärande i fokus. Det bidrar till att medarbetare och chefer känner stolthet och 
arbetsglädje. 
 

 Program för ett integrerat samhälle 
Människor kan vara delaktiga i samhället de lever i, utan att ge avkall på sin identitet. Ett 
demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors lika värde tillåter alla att 
leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs. Ett arbete är det viktigaste för att komma 
in i samhällslivet. Förberedelser för arbetslivet genom språkundervisning och samhällsinformation 
är därför prioriterade i integrationsarbetet. 
 

 Ungdomspolitiskt program  
Programmet ger Borås Stads viljeinriktning för barn och unga inom utbildning, försörjning, hälsa 
och trygghet, kultur och fritid samt delaktighet och inflytande. Allt arbete inom det 
ungdomspolitiska programmet ska genomsyras av barns och ungas inflytande och delaktighet. 
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Alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att 
utvecklas. 
 

 Program för jämställdhetsintegrering 
Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, höja kvaliteten 
och säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och 
pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Den innebär att alla kvinnor och män, flickor och 
pojkar, har rätt till likvärdigt bemötande, likvärdig service och likvärdig myndighetsutövning. 

 Program för hemlöshet  
Socialtjänsten ansvar är i första hand för specifika grupper såsom barn och unga, äldre, personer 
med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, personer med missbruk och brottsoffer. 
Socialtjänsten har inte en ovillkorlig skyldighet att bistå med bostad. Grunden för att 
socialtjänsten ska bevilja ett boende är att personen är i behov av stöd i någon form. Det kan som 
exempel vara ett stöd för att klara av sin vardag alternativt ett stöd för att minska ett missbruk. 

 Översiktsplan för Borås Stad  
Att Borås växer är utgångspunkten för den här översiktsplanen, som pekar ut huvudriktningen för 
kommunens utveckling på lång sikt. Den ger vägledning för bostadsbyggande, stadsutveckling, 
handel, företag, parker, naturområden och mycket mer. När kommunen växer med nya boråsare, 
företag och besökare är det viktigt att ha en ledstång som hjälper oss att utvecklas på ett sätt som 
gynnar både dagens och framtidens generationer. En god balans mellan människor, miljö och 
ekonomi samt mellan dagens och morgondagens boråsare är det vi brukar kalla hållbar utveckling. 
Översiktsplanen är ett verktyg i vår strävan att nå dit. 

 Reglemente för arbetslivsnämnden  
Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. 
Vidare ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Nämnden 
ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt 
integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och 
förvaltningsområde för finska. 
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Bilaga 4 – De 17 globala målen i Agenda 2030 
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Bilaga 4 – De 17 globala målen i Agenda 2030 
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Bilaga 5 – exempel ur Borås Stad miljömål och koppling mellan olika mål- och 
styrdokument, målnivåer och de globala hållbarhetsmålen 
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Bilaga 6 Rättighetsbaserat arbetssätt – exempel på tillämpning av metoden 
 
Vilka mänskliga 
rättigheter 

kommer 
verksamheten i 
kontakt med? 

Icke-
diskriminering 

 och jämlikhet 

Delaktighet 

 och inkludering 

Transparens och 
ansvar  

 

Exempel på 
rättigheter: 

 

- Rätten till arbete 

 

Exempel på frågor: 

 

- Vilka 
grupper/individer 
riskerar att utsättas 
för diskriminering 
och exkludering på 
arbetsmarknaden?  

 

- Hur gör vi för att 
ta reda på vilka 
grupper som är 
särskilt utsatta?  

 

- Finns det grupper 
som borde omfattas 
av verksamheten 
som förbisetts? 

 

Exempel på 
frågor: 

 

- Vilka berörs av 
insatsen? 

 

- Hur gör vi 
målgruppen 
delaktig inför 
beslut och 
planering? 

 

- Kan alla delta i 
verksamheten på 
lika villkor? 

 

Exempel på 
frågor:  

 

- Kan alla 
människor som 
berörs av 
verksamheten ta 
del av information 
och ha insyn i 
beslutsfattandet? 

 

-Framgår det vem 
som kan kontaktas 
för frågor och 
synpunkter? 

 

- Hur ska 
synpunkter och 
resultat 
återrapporteras till 
de berörda 
målgrupperna? 
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Bilaga 6 Rättighetsbaserat arbetssätt – exempel på tillämpning av metoden 
 
Vilka mänskliga 
rättigheter 

kommer 
verksamheten i 
kontakt med? 

Icke-
diskriminering 

 och jämlikhet 

Delaktighet 

 och inkludering 

Transparens och 
ansvar  

 

Exempel på 
rättigheter: 

 

- Rätten till arbete 

 

Exempel på frågor: 

 

- Vilka 
grupper/individer 
riskerar att utsättas 
för diskriminering 
och exkludering på 
arbetsmarknaden?  

 

- Hur gör vi för att 
ta reda på vilka 
grupper som är 
särskilt utsatta?  

 

- Finns det grupper 
som borde omfattas 
av verksamheten 
som förbisetts? 

 

Exempel på 
frågor: 

 

- Vilka berörs av 
insatsen? 

 

- Hur gör vi 
målgruppen 
delaktig inför 
beslut och 
planering? 

 

- Kan alla delta i 
verksamheten på 
lika villkor? 

 

Exempel på 
frågor:  

 

- Kan alla 
människor som 
berörs av 
verksamheten ta 
del av information 
och ha insyn i 
beslutsfattandet? 

 

-Framgår det vem 
som kan kontaktas 
för frågor och 
synpunkter? 

 

- Hur ska 
synpunkter och 
resultat 
återrapporteras till 
de berörda 
målgrupperna? 
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Bilaga 7 – Trygg och säker kommun, organisation 
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

Bilaga 8 – Om svar på motionerna  
 

§ 54 Borås kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun 
I motionen föreslås en rad olika åtgärder för att Borås Stads ka bli Sveriges bästa HBTQ-
kommun. 
 
§ 56 Jämlikhetsutredning – Ja tack! 
I motionen föreslås att Borås Stad tillsätter en jämlikhetsutredning som kommer med förslag om 
hur skillnader och ökade klyftor kan motverkas och i stället arbeta för en jämlik och 
sammanhållen stad.  
 
§ 58 Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet – gör Borås Stad till en MR-stad 
I motionen förslås att Borås Stad inleder ett arbete utifrån den plattform som Sveriges kommuner 
och antagit för att bli en MR-kommun. 
 
§ 59 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
I motionen föreslås att en handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i Borås Stad tas fram. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige behandlade motionerna 2018-03-22 i §§ 54, 56, 58, 59. Motionerna fick 
nedanstående likalydande beslut;  

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen är besvarad. 

Kommunstyrelsen får ett uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens nuvarande 
arbete med mänskliga rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att 
stärka mänskliga rättigheter. 
 
Utredningens beaktande av motionerna  
Det ligger i sakens natur att arbetet med kartläggning och förslag berör motionärernas förslag.  
Kommunfullmäktiges beslut innebär dock inget krav på att motionärernas förslag ska genomföras.  
Kommunfullmäktige har valt att besvara motionerna enligt ovan. Det innebär att 
kommunfullmäktige dels inte tagit ställning till motionärernas enskilda förslag dels fattat beslut 
om en kartläggning och att ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka 
mänskliga rättigheter. Utredningen redovisar dels kartläggning dels förslag till fortsatt arbete. 
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

Bilaga 9 Nyckeltalssammanställning utdrag ur ”Mänskliga rättigheter” i  Kolada 
 
 
Nedan exempel på nyckeltal från området Samhälle. Övriga områden med nyckeltal som finns är 
Välfärd, Demokrati och Arbetsgivare.  
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

Bilaga 8 – Om svar på motionerna  
 

§ 54 Borås kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun 
I motionen föreslås en rad olika åtgärder för att Borås Stads ka bli Sveriges bästa HBTQ-
kommun. 
 
§ 56 Jämlikhetsutredning – Ja tack! 
I motionen föreslås att Borås Stad tillsätter en jämlikhetsutredning som kommer med förslag om 
hur skillnader och ökade klyftor kan motverkas och i stället arbeta för en jämlik och 
sammanhållen stad.  
 
§ 58 Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet – gör Borås Stad till en MR-stad 
I motionen förslås att Borås Stad inleder ett arbete utifrån den plattform som Sveriges kommuner 
och antagit för att bli en MR-kommun. 
 
§ 59 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
I motionen föreslås att en handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i Borås Stad tas fram. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige behandlade motionerna 2018-03-22 i §§ 54, 56, 58, 59. Motionerna fick 
nedanstående likalydande beslut;  

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen är besvarad. 

Kommunstyrelsen får ett uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens nuvarande 
arbete med mänskliga rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att 
stärka mänskliga rättigheter. 
 
Utredningens beaktande av motionerna  
Det ligger i sakens natur att arbetet med kartläggning och förslag berör motionärernas förslag.  
Kommunfullmäktiges beslut innebär dock inget krav på att motionärernas förslag ska genomföras.  
Kommunfullmäktige har valt att besvara motionerna enligt ovan. Det innebär att 
kommunfullmäktige dels inte tagit ställning till motionärernas enskilda förslag dels fattat beslut 
om en kartläggning och att ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka 
mänskliga rättigheter. Utredningen redovisar dels kartläggning dels förslag till fortsatt arbete. 
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Bilaga 9 Nyckeltalssammanställning utdrag ur ”Mänskliga rättigheter” i  Kolada 
 
 
Nedan exempel på nyckeltal från området Samhälle. Övriga områden med nyckeltal som finns är 
Välfärd, Demokrati och Arbetsgivare.  
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Bilaga 10 – Arbetsgruppens deltagare och styrgrupp 
 
Förvaltning Deltagare  Befattning 
Arbetslivsförvaltningen Stina Ogbonnaya Integrationshandläggare  
Fritid- och folkhälsoförvaltningen Stina Graad Utvecklingsledare 
Förskoleförvaltningen Helena Ehrenberg  Psykolog 
Grundskoleförvaltningen  Henrik Almer  Senior Adviser 
Gymnasie- och vuxenutbildnings-
förvaltningen Jenny Strand  Förvaltningscontroller 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Lotta Cellbrot HR-chef  
Kulturförvaltningen Gustaf Hallquist Bibliotekarie 
Lokalförsörjningsförvaltningen Lena Mellbladh Tillgänglighetskonsulent 
Miljöförvaltningen Johan Linderstad  Miljökommunikatör 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Hannele Andrejeff HR-Specialist 
Sociala omsorgsförvaltningen Kim Lindberg Samordnare 
Stadsledningskansliet, Centrum för 
kunskap och säkerhet (CKS)  Anders Lindstam Verksamhetsutvecklare 
Innovationsplattform Borås 

Carola Samuelsson 
 
Projektledare  

Stadsledningskansliet, 
Kommunikationsavdelningen Elisabeth Eliasson 

 
Kommunikationsstrateg 

Stadsledningskansliet, Personal- och 
förhandlingsavdelningen Kristina Sköld  Organisationsutredare 

Servicekontoret - - 
Tekniska förvaltningen  Jessika Olausson Hr-chef  
Vård- och äldreförvaltningen Sofia Gillberg Verksamhetsutvecklare 

 
Arbetslivsförvaltningen  Pelle Pellby  Ansvarig utredare  

 
Styrgrupp  
Styrgrupp  Befattning 
Ingegerd Eriksson Kvalitetschef 
Per Olsson Personalchef 
Marie Ingvarsson Kommunikationschef 
Peder Englund Chef för Kunskap Säkerhet 

 
 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00517 1.4.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Beredningen för medborgardialog  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Beredningen för medborgardialog utvecklas till en demokratiberedning.    
Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i 
”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda”. 

Ida Legnemark (V) deltar ej i beslutet. 

 

Reservationer 
Mot förslaget reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och 
Oliver Öberg (M) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson 
(KD) yrkande, se bilaga. 

Ida Legnemark (V) reserverar sig till förmån för sitt återremissyrkande, se 
bilaga. 

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.  

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige fattade 2013-09-19 beslutet att inrätta en beredning för 
medborgardialog under fullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium finns 
representerat i gruppen och leder arbetet. Därutöver finns en representant från 
varje parti i Kommunfullmäktige med i beredningen. 

Beredningsgruppen har diskuterat möjligheten att vidareutveckla 
demokratifrågorna och öka dialogen mellan invånare och politiker. Beredningen 
tar fram ett direktiv för hur man avser att arbeta vidare med att utveckla 
demokratifrågorna. 

Beröringspunkter finns med Kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en 
kartläggning av kommunens arbete med mänskliga rättigheter (MR) samt ta 
fram ett förslag för Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 
rättigheter. Kartläggningen visar att ett av utvecklingsområdena är att samordna 
MR-arbetet i kommunen. Ett utökat uppdrag för beredningsgruppen skulle 
kunna innebära att stärka och utveckla stadens arbete med mänskliga rättigheter 
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

Bilaga 10 – Arbetsgruppens deltagare och styrgrupp 
 
Förvaltning Deltagare  Befattning 
Arbetslivsförvaltningen Stina Ogbonnaya Integrationshandläggare  
Fritid- och folkhälsoförvaltningen Stina Graad Utvecklingsledare 
Förskoleförvaltningen Helena Ehrenberg  Psykolog 
Grundskoleförvaltningen  Henrik Almer  Senior Adviser 
Gymnasie- och vuxenutbildnings-
förvaltningen Jenny Strand  Förvaltningscontroller 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Lotta Cellbrot HR-chef  
Kulturförvaltningen Gustaf Hallquist Bibliotekarie 
Lokalförsörjningsförvaltningen Lena Mellbladh Tillgänglighetskonsulent 
Miljöförvaltningen Johan Linderstad  Miljökommunikatör 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Hannele Andrejeff HR-Specialist 
Sociala omsorgsförvaltningen Kim Lindberg Samordnare 
Stadsledningskansliet, Centrum för 
kunskap och säkerhet (CKS)  Anders Lindstam Verksamhetsutvecklare 
Innovationsplattform Borås 

Carola Samuelsson 
 
Projektledare  

Stadsledningskansliet, 
Kommunikationsavdelningen Elisabeth Eliasson 

 
Kommunikationsstrateg 

Stadsledningskansliet, Personal- och 
förhandlingsavdelningen Kristina Sköld  Organisationsutredare 

Servicekontoret - - 
Tekniska förvaltningen  Jessika Olausson Hr-chef  
Vård- och äldreförvaltningen Sofia Gillberg Verksamhetsutvecklare 

 
Arbetslivsförvaltningen  Pelle Pellby  Ansvarig utredare  

 
Styrgrupp  
Styrgrupp  Befattning 
Ingegerd Eriksson Kvalitetschef 
Per Olsson Personalchef 
Marie Ingvarsson Kommunikationschef 
Peder Englund Chef för Kunskap Säkerhet 

 
 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00517 1.4.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Beredningen för medborgardialog  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Beredningen för medborgardialog utvecklas till en demokratiberedning.    
Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i 
”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda”. 

Ida Legnemark (V) deltar ej i beslutet. 

 

Reservationer 
Mot förslaget reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och 
Oliver Öberg (M) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson 
(KD) yrkande, se bilaga. 

Ida Legnemark (V) reserverar sig till förmån för sitt återremissyrkande, se 
bilaga. 

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.  

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige fattade 2013-09-19 beslutet att inrätta en beredning för 
medborgardialog under fullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium finns 
representerat i gruppen och leder arbetet. Därutöver finns en representant från 
varje parti i Kommunfullmäktige med i beredningen. 

Beredningsgruppen har diskuterat möjligheten att vidareutveckla 
demokratifrågorna och öka dialogen mellan invånare och politiker. Beredningen 
tar fram ett direktiv för hur man avser att arbeta vidare med att utveckla 
demokratifrågorna. 

Beröringspunkter finns med Kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en 
kartläggning av kommunens arbete med mänskliga rättigheter (MR) samt ta 
fram ett förslag för Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 
rättigheter. Kartläggningen visar att ett av utvecklingsområdena är att samordna 
MR-arbetet i kommunen. Ett utökat uppdrag för beredningsgruppen skulle 
kunna innebära att stärka och utveckla stadens arbete med mänskliga rättigheter 

Nr 125
Beredningen för medborgardialog
2019-06-17 Dnr KS 2019-00517 1.4.2.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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och i arbetet utgå från FN:s rättighetsprinciper. Principerna handlar inte bara 
om mål som ska nås utan också hur arbetet bedrivs.   

Kommunstyrelsen ger som tidigare administrativt stöd till beredningens arbete.             

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse 
   
 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd   Ingegerd Eriksson 

    Avdelningschef 
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Återremiss, KU2 
Kommunstyrelsen 2019-06-17 
 

Beredningen för medborgardialog 
 
 
Vänsterpartiet avfärdar inte förslaget om en Demokratiberedning, men anser att 
beslutsunderlaget behöver kompletteras för att Kommunstyrelsen ska kunna fatta beslut i 
ärendet. I skrivelsen till Kommunstyrelsen framkommer att nuvarande Beredning för 
medborgardialog har tagit fram ett direktiv för hur de vill ”arbeta vidare med att utveckla 
demokratifrågorna”, detta direktiv har dock inte delgivits Kommunstyrelsen som underlag för 
ärendet.  
 
Vänsterpartiet ser positivt på att Borås Stad utvecklar sitt arbete med demokrati och 
mänskliga rättigheter, men tycker inte att Kommunstyrelsen ska föreslå en ny 
beredningsgrupp utan att syftet med denna klart framgår. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet att Kommunstyrelsen beslutar  
 

- Att återremittera ärende KU2 för ytterligare beredning. 
 
 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark  
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Kommunstyrelsen  KU2 
2019-06-17 

 
 

 
 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Vi har inget att invända mot att uppdraget för ”Beredningen för medborgardialog” förändas till 
att täcka fler områden. Vi föreslår dock vissa förändringar och kompletteringar enligt nedan. 

Uppdraget 
Frågor gällande demokrati och mänskliga rättigheter (MR) brukar tillsammans med 
rättssäkerhet beskrivas som det öppna och fria samhällets fundament. Alla tre delarna – 
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter – krävs för att samhället skall uppfattas som 
fritt. En rättighet, till exempel yttrandefrihet, har mycket litet värde om inte den säkras av ett 
rättssäkert och oberoende juridiskt system. Som exempel kan nämnas de journalister i Turkiet 
som har åtalats enligt paragrafen som stadgar ”brott mot turkiskheten” och därmed i praktiken 
blivit fråntagna sin yttrande- och åsiktsfrihet. Mot den bakgrunden skulle vi vilja komplettera 
uppdraget med att beredningen också skall bevaka att alla beslut som tas av olika kommunala 
organ inte undergräver medborgarnas rättskänsla. 

När det gäller MR framgår av förslaget att beredningen skall arbeta utifrån FN:s 
rättighetsprinciper. Problemet med FN:s principer är att de är väldigt allmänt hållna och därmed 
möjliga att tolka åt olika håll. I Sverige har principerna omsatts i Regeringsformens 
rättighetskatalog (RF 2:a kap), vår uppfattning är därför att skrivningen kompletteras med en 
hänvisning till Regeringsformen. 

Namnet 
Med anledning av ovan redovisade förslag bör namnet för beredningen vara ”Beredningen för 
demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet”. 

 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna     Kristdemokraterna 

 
Annette Carlson    Niklas Arvidsson 
 

Kommunstyrelsen  KU2 
2019-06-17 

 
 

 
 

Reservation 

Vi har inget att invända mot att uppdraget för ”Beredningen för medborgardialog” förändas till 
att täcka fler områden. Vi föreslår dock vissa förändringar och kompletteringar enligt nedan. 

Uppdraget 
Frågor gällande demokrati och mänskliga rättigheter (MR) brukar tillsammans med 
rättssäkerhet beskrivas som det öppna och fria samhällets fundament. Alla tre delarna – 
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter – krävs för att samhället skall uppfattas som 
fritt. En rättighet, till exempel yttrandefrihet, har mycket litet värde om inte den säkras av ett 
rättssäkert och oberoende juridiskt system. Som exempel kan nämnas de journalister i Turkiet 
som har åtalats enligt paragrafen som stadgar ”brott mot turkiskheten” och därmed i praktiken 
blivit fråntagna sin yttrande- och åsiktsfrihet. Mot den bakgrunden skulle vi vilja komplettera 
uppdraget med att beredningen också skall bevaka att alla beslut som tas av olika kommunala 
organ inte undergräver medborgarnas rättskänsla. 

När det gäller MR framgår av förslaget att beredningen skall arbeta utifrån FN:s 
rättighetsprinciper. Problemet med FN:s principer är att de är väldigt allmänt hållna och därmed 
möjliga att tolka åt olika håll. I Sverige har principerna omsatts i Regeringsformens 
rättighetskatalog (RF 2:a kap), vår uppfattning är därför att skrivningen kompletteras med en 
hänvisning till Regeringsformen. 

Namnet 
Med anledning av ovan redovisade förslag bör namnet för beredningen vara ”Beredningen för 
demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet”. 

 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna     Kristdemokraterna 

 
Annette Carlson    Niklas Arvidsson 
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Kommunstyrelsen  KU2 
2019-06-17 

 
 

 
 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Vi har inget att invända mot att uppdraget för ”Beredningen för medborgardialog” förändas till 
att täcka fler områden. Vi föreslår dock vissa förändringar och kompletteringar enligt nedan. 

Uppdraget 
Frågor gällande demokrati och mänskliga rättigheter (MR) brukar tillsammans med 
rättssäkerhet beskrivas som det öppna och fria samhällets fundament. Alla tre delarna – 
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter – krävs för att samhället skall uppfattas som 
fritt. En rättighet, till exempel yttrandefrihet, har mycket litet värde om inte den säkras av ett 
rättssäkert och oberoende juridiskt system. Som exempel kan nämnas de journalister i Turkiet 
som har åtalats enligt paragrafen som stadgar ”brott mot turkiskheten” och därmed i praktiken 
blivit fråntagna sin yttrande- och åsiktsfrihet. Mot den bakgrunden skulle vi vilja komplettera 
uppdraget med att beredningen också skall bevaka att alla beslut som tas av olika kommunala 
organ inte undergräver medborgarnas rättskänsla. 

När det gäller MR framgår av förslaget att beredningen skall arbeta utifrån FN:s 
rättighetsprinciper. Problemet med FN:s principer är att de är väldigt allmänt hållna och därmed 
möjliga att tolka åt olika håll. I Sverige har principerna omsatts i Regeringsformens 
rättighetskatalog (RF 2:a kap), vår uppfattning är därför att skrivningen kompletteras med en 
hänvisning till Regeringsformen. 

Namnet 
Med anledning av ovan redovisade förslag bör namnet för beredningen vara ”Beredningen för 
demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet”. 

 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna     Kristdemokraterna 

 
Annette Carlson    Niklas Arvidsson 
 

Kommunstyrelsen  KU2 
2019-06-17 

 
 

 
 

Reservation 

Vi har inget att invända mot att uppdraget för ”Beredningen för medborgardialog” förändas till 
att täcka fler områden. Vi föreslår dock vissa förändringar och kompletteringar enligt nedan. 

Uppdraget 
Frågor gällande demokrati och mänskliga rättigheter (MR) brukar tillsammans med 
rättssäkerhet beskrivas som det öppna och fria samhällets fundament. Alla tre delarna – 
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter – krävs för att samhället skall uppfattas som 
fritt. En rättighet, till exempel yttrandefrihet, har mycket litet värde om inte den säkras av ett 
rättssäkert och oberoende juridiskt system. Som exempel kan nämnas de journalister i Turkiet 
som har åtalats enligt paragrafen som stadgar ”brott mot turkiskheten” och därmed i praktiken 
blivit fråntagna sin yttrande- och åsiktsfrihet. Mot den bakgrunden skulle vi vilja komplettera 
uppdraget med att beredningen också skall bevaka att alla beslut som tas av olika kommunala 
organ inte undergräver medborgarnas rättskänsla. 

När det gäller MR framgår av förslaget att beredningen skall arbeta utifrån FN:s 
rättighetsprinciper. Problemet med FN:s principer är att de är väldigt allmänt hållna och därmed 
möjliga att tolka åt olika håll. I Sverige har principerna omsatts i Regeringsformens 
rättighetskatalog (RF 2:a kap), vår uppfattning är därför att skrivningen kompletteras med en 
hänvisning till Regeringsformen. 

Namnet 
Med anledning av ovan redovisade förslag bör namnet för beredningen vara ”Beredningen för 
demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet”. 

 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna     Kristdemokraterna 

 
Annette Carlson    Niklas Arvidsson 
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KU2 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-06-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00517 1.4.2.0 

Beredningen för medborgardialog 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Beredningen för medborgardialog utvecklas till en demokratiberedning - 
”Beredningen för demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet”.  

Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i 
”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda”. 

Ärendet i sin helhet  

Kommunfullmäktige fattade 2013-09-19 beslutet att inrätta en beredning för 
medborgardialog under fullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium finns 
representerat i gruppen och leder arbetet. Därutöver finns en representant från 
varje parti i Kommunfullmäktige med i beredningen.  

Beredningsgruppen har diskuterat möjligheten att vidareutveckla 
demokratifrågorna och öka dialogen mellan invånare och politiker. Beredningen 
tar fram ett direktiv för hur man avser att arbeta vidare med att utveckla 
demokratifrågorna.  

Beröringspunkter finns med Kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en 
kartläggning av kommunens arbete med mänskliga rättigheter (MR) samt ta 
fram ett förslag för Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 
rättigheter. Kartläggningen visar att ett av utvecklingsområdena är att samordna 
MR-arbetet i kommunen. Ett utökat uppdrag för beredningsgruppen skulle 
kunna innebära att stärka och utveckla stadens arbete med mänskliga rättigheter 
och i arbetet utgå från FN:s rättighetsprinciper. Principerna handlar inte bara 
om mål som ska nås utan också hur arbetet bedrivs. I Sverige har principerna 
omsatts i Regeringformens rättighetskatalog (RF 2:a kap) och 
Kommunstyrelsen anser att det därmed är denna rättighetskatalog som arbetet 
ska bedrivas utifrån. Kommunstyrelsen ger som tidigare administrativt stöd till 
beredningens arbete.  

Beslutsunderlag  

1. Kommunfullmäktigeskrivelse 
 

 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 
 
 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(7) 

Datum 
2019-06-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00487 1.1.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Rapport gällande avtalssamverkan i Borås stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänner rapporten gällande avtalssamverkan i Borås Stad.            

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen ska årligen rapportera till Kommunfullmäktige om 
kommunens avtalssamverkan enligt kommunallagen 9 kap § 37 eller enligt 
annan lag eller författning. Detta för att fullmäktige ska kunna fatta strategiska 
inriktningsbeslut och kunna följa kommunens utveckling när det gäller 
avtalssamverkan.  

Då denna ändring i kommunallagen trädde i kraft 1 juli 2018 är detta den första 
rapportering som sker till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har i denna 
första rapportering kartlagt vilka avtal som finns idag mellan Borås Stads olika 
nämnder och andra kommuner och regionen. Förutom Kommunstyrelsens 
årliga rapport har även styrelsen uppsiktsplikt över kommunens 
avtalssamverkan.  

 

Ärendet i sin helhet 
Den 1 juli 2018 ändrades kommunallagen och gjorde det möjligt med en 
generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan kan 
kommunen låta utförandet av sina uppgifter till någon annan kommun eller 
region.  

Det har sedan tidigare funnits möjligheter till avtalssamverkan genom en rad 
olika speciallagstiftningar och en del av dessa lagar har ändrats för att anpassas 
till den generella avtalssamverkan.  

Följande speciallagstiftning berörs av förändringen: 

 Socialtjänstlagen 
 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 Tobakslagen 
 Plan-och bygglagen 
 Samhällsorientering för invandrare 
 Alkohollagen 
 Livsmedelslagen  
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-06-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00517 1.4.2.0 

Beredningen för medborgardialog 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Beredningen för medborgardialog utvecklas till en demokratiberedning - 
”Beredningen för demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet”.  

Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i 
”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda”. 

Ärendet i sin helhet  

Kommunfullmäktige fattade 2013-09-19 beslutet att inrätta en beredning för 
medborgardialog under fullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium finns 
representerat i gruppen och leder arbetet. Därutöver finns en representant från 
varje parti i Kommunfullmäktige med i beredningen.  

Beredningsgruppen har diskuterat möjligheten att vidareutveckla 
demokratifrågorna och öka dialogen mellan invånare och politiker. Beredningen 
tar fram ett direktiv för hur man avser att arbeta vidare med att utveckla 
demokratifrågorna.  

Beröringspunkter finns med Kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en 
kartläggning av kommunens arbete med mänskliga rättigheter (MR) samt ta 
fram ett förslag för Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 
rättigheter. Kartläggningen visar att ett av utvecklingsområdena är att samordna 
MR-arbetet i kommunen. Ett utökat uppdrag för beredningsgruppen skulle 
kunna innebära att stärka och utveckla stadens arbete med mänskliga rättigheter 
och i arbetet utgå från FN:s rättighetsprinciper. Principerna handlar inte bara 
om mål som ska nås utan också hur arbetet bedrivs. I Sverige har principerna 
omsatts i Regeringformens rättighetskatalog (RF 2:a kap) och 
Kommunstyrelsen anser att det därmed är denna rättighetskatalog som arbetet 
ska bedrivas utifrån. Kommunstyrelsen ger som tidigare administrativt stöd till 
beredningens arbete.  

Beslutsunderlag  

1. Kommunfullmäktigeskrivelse 
 

 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 
 
 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(7) 

Datum 
2019-06-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00487 1.1.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Rapport gällande avtalssamverkan i Borås stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänner rapporten gällande avtalssamverkan i Borås Stad.            

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen ska årligen rapportera till Kommunfullmäktige om 
kommunens avtalssamverkan enligt kommunallagen 9 kap § 37 eller enligt 
annan lag eller författning. Detta för att fullmäktige ska kunna fatta strategiska 
inriktningsbeslut och kunna följa kommunens utveckling när det gäller 
avtalssamverkan.  

Då denna ändring i kommunallagen trädde i kraft 1 juli 2018 är detta den första 
rapportering som sker till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har i denna 
första rapportering kartlagt vilka avtal som finns idag mellan Borås Stads olika 
nämnder och andra kommuner och regionen. Förutom Kommunstyrelsens 
årliga rapport har även styrelsen uppsiktsplikt över kommunens 
avtalssamverkan.  

 

Ärendet i sin helhet 
Den 1 juli 2018 ändrades kommunallagen och gjorde det möjligt med en 
generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan kan 
kommunen låta utförandet av sina uppgifter till någon annan kommun eller 
region.  

Det har sedan tidigare funnits möjligheter till avtalssamverkan genom en rad 
olika speciallagstiftningar och en del av dessa lagar har ändrats för att anpassas 
till den generella avtalssamverkan.  

Följande speciallagstiftning berörs av förändringen: 

 Socialtjänstlagen 
 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 Tobakslagen 
 Plan-och bygglagen 
 Samhällsorientering för invandrare 
 Alkohollagen 
 Livsmedelslagen  

Nr 126
Rapport gällande avtalssamverkan i Borås stad

2019-06-17 Dnr KS 2019-00487 1.1.4.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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 Lagen om foder och animaliska biprodukter 
 Lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter 

och livsmedel 
 Lagen om brandfarliga och explosiva varor 
 Lagen om kontroll av ekologisk produktion 
 Lagen om sprängämnesprekursorer 

 

Den generella avtalssamverkan behöver inte bara handla om 
myndighetsutövning utan kan även beröra andra kommunala uppdrag. Dock 
måste varje kommun pröva om det tilltänkta samverkansavtalet är undantaget 
kravet på upphandling. SKL har fått till uppdrag att redogöra för inom vilka 
områden och på vilka villkor samverkan är möjlig med stöd av den nya 
regleringen. 

 

Uppsiktsplikt och rapportering: 

I och med lagändringen (KL 9 kap 38§) har även Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt utökats till att omfatta att ha uppsikt över kommunens 
avtalssamverkan.  I SOU 2017:77 står det ” För att inte ökad avtalssamverkan 
sammantaget ska leda till en svåröverskådlig kommunal verksamhet finns behov av en 
strategisk uppföljning av denna”.   

Styrelsen ska årligen rapportera till Kommunfullmäktige om hur samverkan 
utvecklats och ser ut. Detta för att fullmäktige ska kunna fatta strategiska 
inriktningsbeslut och kunna följa kommunens utveckling när det gäller 
avtalssamverkan.  

Borås Stad gör bedömningen att detta även gäller tidigare avtal som ingåtts med 
stöd av dåvarande speciallagstiftning. Denna rapport är en kartläggning kring 
vilka samverkansavtal det finns idag och framgent kommer 
Kommunfullmäktige att få en årlig rapport kring Borås Stads avtalssamverkan. 

           

Borås Stad har ingått följande samverkansavtal: 

 

Arbetslivsnämnden: 

Avtal: Samordnad flyktingmottagning Boråsregions Etableringscenter 

Samverkan med: Marks kommun. Borås Stad är värdkommun. 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Samordning av kommunernas 
flyktingmottagande.  
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Individ-och familjeomsorgsnämnden 

Avtal: Social jour 

Samverkan med: Bollebygd kommun, Tranemo kommun, Marks kommun, 
Svenljunga kommun, Ulricehamn kommun, Herrljunga kommun och Vårgårda 
kommun. Individ-och familjeomsorgsnämnden i Borås Stad åtar sig att 
tillhandhålla socialjourverksamhet för den ingående avtalskommunen.  

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Uppdraget omfattar att under 
jourtid enligt schema ansvara för avtalskommunens socialjour enligt 3 kap 6 § 
andra stycket socialtjänstlagen. Uppdraget omfattar myndighetsjour och en så 
kallad allmän jour riktad till samtliga invånare i respektive kommun och de som 
ingår i kommunens vistelsebegrepp.  

Delegering av beslutanderätt: 

- Handläggning av akuta ärenden gällande barn och unga: SoL och LVU 

- Handläggning av akuta ärenden gällande personer med 
missbruksproblematik; LVM. 

- Handläggning av akuta ärenden avseende våld i nära relationer 

- I yttersta undantagsfall bevilja ekonomiskt bistånd för att undvika en 
akut nödsituation 

- Vid behov, göra bedömningar på plats i samtliga kommuner. 

 

Avtal: Avseende försäljning av familjerättstjänster 

Samverkan med: Bollebygd kommun, Herrljunga kommun, Svenljunga 
kommun och Tranemo kommun 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Faderskapsutredningar med 
fastställande av faderskap, rådgivning i familjerättsärenden, samarbetssamtal, 
upprättande av avtal i vårdnads- boende- och umgängesfrågor samt utredningar 
till domstol.  

Delegering av beslutanderätt: Socialnämnden i varje kommun får inte enligt 
lag delegera vissa beslut såsom, att godkänna faderskapsutredningar, 
nedläggning av faderskapsutredningar, godkänna VBU avtal, adoptionsärenden. 
Dessa utredningar sänds därför till rätt nämnd för beslut. Det man kan delegera 
är handläggningen av alla ärenden och förslaget till beslut som man sänder till 
tingsrätten för beslut. 

 

Avtal: Samverkan kring Barnahus i Södra Älvsborg 

Samverkan med: Polismyndigheten, Åklagarkammaren i Borås, Södra 
Älvsborgs sjukhus, Lerum kommun, Alingsås kommun, Ulricehamn kommun, 
Tranemo kommun, Svenljunga kommun, Marks kommun, Bollebygd kommun, 
Herrljunga kommun, Vårgårda kommun, 
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Individ-och familjeomsorgsnämnden 

Avtal: Social jour 

Samverkan med: Bollebygd kommun, Tranemo kommun, Marks kommun, 
Svenljunga kommun, Ulricehamn kommun, Herrljunga kommun och Vårgårda 
kommun. Individ-och familjeomsorgsnämnden i Borås Stad åtar sig att 
tillhandhålla socialjourverksamhet för den ingående avtalskommunen.  

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Uppdraget omfattar att under 
jourtid enligt schema ansvara för avtalskommunens socialjour enligt 3 kap 6 § 
andra stycket socialtjänstlagen. Uppdraget omfattar myndighetsjour och en så 
kallad allmän jour riktad till samtliga invånare i respektive kommun och de som 
ingår i kommunens vistelsebegrepp.  

Delegering av beslutanderätt: 

- Handläggning av akuta ärenden gällande barn och unga: SoL och LVU 

- Handläggning av akuta ärenden gällande personer med 
missbruksproblematik; LVM. 

- Handläggning av akuta ärenden avseende våld i nära relationer 

- I yttersta undantagsfall bevilja ekonomiskt bistånd för att undvika en 
akut nödsituation 

- Vid behov, göra bedömningar på plats i samtliga kommuner. 

 

Avtal: Avseende försäljning av familjerättstjänster 

Samverkan med: Bollebygd kommun, Herrljunga kommun, Svenljunga 
kommun och Tranemo kommun 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Faderskapsutredningar med 
fastställande av faderskap, rådgivning i familjerättsärenden, samarbetssamtal, 
upprättande av avtal i vårdnads- boende- och umgängesfrågor samt utredningar 
till domstol.  

Delegering av beslutanderätt: Socialnämnden i varje kommun får inte enligt 
lag delegera vissa beslut såsom, att godkänna faderskapsutredningar, 
nedläggning av faderskapsutredningar, godkänna VBU avtal, adoptionsärenden. 
Dessa utredningar sänds därför till rätt nämnd för beslut. Det man kan delegera 
är handläggningen av alla ärenden och förslaget till beslut som man sänder till 
tingsrätten för beslut. 

 

Avtal: Samverkan kring Barnahus i Södra Älvsborg 

Samverkan med: Polismyndigheten, Åklagarkammaren i Borås, Södra 
Älvsborgs sjukhus, Lerum kommun, Alingsås kommun, Ulricehamn kommun, 
Tranemo kommun, Svenljunga kommun, Marks kommun, Bollebygd kommun, 
Herrljunga kommun, Vårgårda kommun, 
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Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Parterna har ett gemensamt 
ansvar för den övergripande verksamheten vid Barnahus. Var och en av 
parterna åtar sig att tillhandahålla personal till den egna verksamheten vid 
Barnahus och att personal från varje part deltar på samråds-och 
samordningsmöten som kallas till vid aktuellt barnärende. 

Borås stad fullgör arbetsgivaransvaret för samordnarna. 

Ansvara för samordnarnas erforderliga utbildningsinsatser med anledning av 
Barnahus. 

Rapportera till styrgruppen. 

Delegering av beslutanderätt: Alla övergripande beslut tas av Arbetsgrupp 
och Styrgrupp där representanter finns från varje huvudman. 

 

Avtal: Familjerådgivning 

Samverkan med: Bollebygd kommun och Ulricehamn kommun. 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Borås Stad bedriver 
familjerådgivningsverksamhet  

 

Fritid-och folkhälsonämnden 

Avtal: Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Borås Stad för perioden 2017 
och tills vidare 

Samverkan med: Södra hälso-och sjukvårdsnämnden i Västra Götalands läns 
landsting 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Till folkhälsoarbetet ska tre 
folkhälsostrateger vara anställda på heltid. Tjänsterna samfinansieras av parterna 
där kommunen står som huvudman och med arbetsgivaransvar. Tjänsterna 
placeras på Fritids-och folkhälsoförvaltningens enhet med ansvar för 
folkhälsofrågorna. Strategerna verkar lokalt utifrån resultaten i 
välfärdsboksluten samt förvaltningens och stadens uppdrag. 

I uppdraget ingår att: 

- Verka för att de lokala folkhälsoarbetet bedrivs såväl strategiskt som 
operativt 

- Verka för att arbetet bedrivs utifrån regionala och kommunala 
styrdokument 

- Ansvarar för framtagande av plan., uppföljning och ekonomisk 
redovisning 

- Analysera och tillgängliggöra aktuell statiskt över hälsoläget i 
kommunen.  
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Avtal: Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Borås Stad för 
perioden 2017-2020. 

Samverkan med: Södra hälso-och sjukvårdsnämnden i Västra Götalands läns 
landsting 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Kommunen ansvarar för att ta 
fram en långsiktig plan för det lokala folkhälsoarbetet med framtagna 
behovsbilder och prioriteringar. Planen kan med fördel integreras i, eller 
kopplas till, kommunens egna styrdokument. Planen ska beskriva vilken/vilka 
målgrupper som behöver prioriteras för att skillnaderna i hälsa ska minska. Den 
ska också innehålla uppföljningsbara mål/indikatorer. 

En verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet med budget och 
planerade insatser tas fram årligen och sammanställs av folkhälsostrateg i dialog 
med avdelning folkhälsa, Västra Götalandsregionen, enligt överenskommen 
mall. Planen ska vara parterna tillhanda senast den 31 oktober och fastställs av 
ansvarig styrelse/nämnd i kommunen och av hälso-och sjukvårdsnämnden. 

Hälso-och sjukvårdsnämnden ska verka för att primärvården (privat och 
offentlig) och folktandvården är samverkanspartners i det lokala 
folkhälsoarbetet. 

Hälso-och sjukvårdsnämnden finansierar och ansvarar för sammanställning och 
övergripande analys av CAN:s drogvaneundersökning; för årskurs 9 och årskurs 
2 på gymnasiet med de intervaller som beslutats av Västra Götalandsregionen. 
Kommunen ansvarar för att CAN:s drogvaneundersökning genomförs med de 
intervaller som beslutats av Västra Götalandsregionen samt svara för lokal 
analys. Undersökningen kommer att genomföras i samtliga klasser i årskurs 9 
och årskurs 2 på gymnasiet där gymnasium finns. Hälso-och sjukvårdsnämnden 
genomför, finansierar, sammanställer samt ansvarar för en övergripande analys 
av Folkhälsomyndighetens befolkningsenkät ”Hälsa på lika villkor?” uppdelat 
per kommun, med de intervaller som beslutas av Västra Götalandsregionen. 

 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 

Avtal: Regional vuxenutbildning Sjuhärad (ligger inom kommunalförbundet) 

Samverkan med: Bollebygd kommun, Herrljunga kommun, Marks kommun, 
Svenljunga kommun, Tranemo kommun, Ulricehamn kommun, Vårgårda 
kommun. Borås Stad är huvudmannen.  

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Avtalsutbildningar omfattar 
gemensamt beslutade utbildningar inom den reguljära kommunala 
vuxenutbildningen enligt förordning om kommunal vuxenutbildning samt 
yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för vilket statsbidrag lämnas enligt 
förordning om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.  

Delegering av beslutanderätt: Rektorsfunktion yrkesinriktad gymnasial 
utbildning 
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Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Parterna har ett gemensamt 
ansvar för den övergripande verksamheten vid Barnahus. Var och en av 
parterna åtar sig att tillhandahålla personal till den egna verksamheten vid 
Barnahus och att personal från varje part deltar på samråds-och 
samordningsmöten som kallas till vid aktuellt barnärende. 

Borås stad fullgör arbetsgivaransvaret för samordnarna. 

Ansvara för samordnarnas erforderliga utbildningsinsatser med anledning av 
Barnahus. 

Rapportera till styrgruppen. 

Delegering av beslutanderätt: Alla övergripande beslut tas av Arbetsgrupp 
och Styrgrupp där representanter finns från varje huvudman. 

 

Avtal: Familjerådgivning 

Samverkan med: Bollebygd kommun och Ulricehamn kommun. 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Borås Stad bedriver 
familjerådgivningsverksamhet  

 

Fritid-och folkhälsonämnden 

Avtal: Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Borås Stad för perioden 2017 
och tills vidare 

Samverkan med: Södra hälso-och sjukvårdsnämnden i Västra Götalands läns 
landsting 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Till folkhälsoarbetet ska tre 
folkhälsostrateger vara anställda på heltid. Tjänsterna samfinansieras av parterna 
där kommunen står som huvudman och med arbetsgivaransvar. Tjänsterna 
placeras på Fritids-och folkhälsoförvaltningens enhet med ansvar för 
folkhälsofrågorna. Strategerna verkar lokalt utifrån resultaten i 
välfärdsboksluten samt förvaltningens och stadens uppdrag. 

I uppdraget ingår att: 

- Verka för att de lokala folkhälsoarbetet bedrivs såväl strategiskt som 
operativt 

- Verka för att arbetet bedrivs utifrån regionala och kommunala 
styrdokument 

- Ansvarar för framtagande av plan., uppföljning och ekonomisk 
redovisning 

- Analysera och tillgängliggöra aktuell statiskt över hälsoläget i 
kommunen.  
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Avtal: Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Borås Stad för 
perioden 2017-2020. 

Samverkan med: Södra hälso-och sjukvårdsnämnden i Västra Götalands läns 
landsting 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Kommunen ansvarar för att ta 
fram en långsiktig plan för det lokala folkhälsoarbetet med framtagna 
behovsbilder och prioriteringar. Planen kan med fördel integreras i, eller 
kopplas till, kommunens egna styrdokument. Planen ska beskriva vilken/vilka 
målgrupper som behöver prioriteras för att skillnaderna i hälsa ska minska. Den 
ska också innehålla uppföljningsbara mål/indikatorer. 

En verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet med budget och 
planerade insatser tas fram årligen och sammanställs av folkhälsostrateg i dialog 
med avdelning folkhälsa, Västra Götalandsregionen, enligt överenskommen 
mall. Planen ska vara parterna tillhanda senast den 31 oktober och fastställs av 
ansvarig styrelse/nämnd i kommunen och av hälso-och sjukvårdsnämnden. 

Hälso-och sjukvårdsnämnden ska verka för att primärvården (privat och 
offentlig) och folktandvården är samverkanspartners i det lokala 
folkhälsoarbetet. 

Hälso-och sjukvårdsnämnden finansierar och ansvarar för sammanställning och 
övergripande analys av CAN:s drogvaneundersökning; för årskurs 9 och årskurs 
2 på gymnasiet med de intervaller som beslutats av Västra Götalandsregionen. 
Kommunen ansvarar för att CAN:s drogvaneundersökning genomförs med de 
intervaller som beslutats av Västra Götalandsregionen samt svara för lokal 
analys. Undersökningen kommer att genomföras i samtliga klasser i årskurs 9 
och årskurs 2 på gymnasiet där gymnasium finns. Hälso-och sjukvårdsnämnden 
genomför, finansierar, sammanställer samt ansvarar för en övergripande analys 
av Folkhälsomyndighetens befolkningsenkät ”Hälsa på lika villkor?” uppdelat 
per kommun, med de intervaller som beslutas av Västra Götalandsregionen. 

 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 

Avtal: Regional vuxenutbildning Sjuhärad (ligger inom kommunalförbundet) 

Samverkan med: Bollebygd kommun, Herrljunga kommun, Marks kommun, 
Svenljunga kommun, Tranemo kommun, Ulricehamn kommun, Vårgårda 
kommun. Borås Stad är huvudmannen.  

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Avtalsutbildningar omfattar 
gemensamt beslutade utbildningar inom den reguljära kommunala 
vuxenutbildningen enligt förordning om kommunal vuxenutbildning samt 
yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för vilket statsbidrag lämnas enligt 
förordning om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.  

Delegering av beslutanderätt: Rektorsfunktion yrkesinriktad gymnasial 
utbildning 
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Avtal: Gymnasieutbildning inom Sjuhärads Kommunalförbund (avtalet är 
under översyn och ska fastställas före 30/9) 

Samverkan med: Herrljunga kommun, Marks kommun, Tranemo kommun, 
Ulricehamn kommun och Vårgårda kommun. 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Intagning sker via ett centralt 
kansli. Arbetet utförs av Borås Gymnasieintagning under namnet 
Gymnasieintagning Sjuhärad. Syftet med samverkan är: 

- Eleverna får sitt förstahandsval av program och skola tillgodosett. 

- Eleverna får fritt söka de utbildningar som erbjuds inom 
samverkansområdet och blir mottagna som förstahandssökande i 
enlighet med gällande lagstiftning. 

- Samordning av programutbudet sker inom samverkansområdet som 
helhet eller mellan enskilda gymnasieskolor. 

- Utbildningar som bedöms som strategiskt viktiga för 
samverkansområdets utveckling kan stödjas och utvecklas gemensamt.  

Delegering av beslutanderätt: Antagningshandläggare 

 

Miljö-och konsumentnämnden 

Avtal: Handläggning av ärenden avseende serveringstillstånd i enlighet med 
alkohollagen 

Samverkan med: Bollebygd kommun och Marks kommun 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Borås Stad handlägger alla 
ärenden avseende serveringstillstånd i enlighet med alkohollagen och den 
ansvariga kommunen fattar alla politiska beslut utifrån denna lag. 

 

Avtal: Uppdragsavtal avseende: Ekonomisk rådgivning (budget – och 
skuldrådgivning) 
Samverkan med: Svenljunga kommun, Bollebygd kommun, Marks kommun, 
Tranemo kommun, Ulricehamn kommun 
Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Budget-och skuldrådgivning 
som kommunerna köper av Borås Stad.  
 
Avtal: Konsumentrådgivning 
Samverkan med: Ulricehamn kommun och Tranemo kommun. 
Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Ge invånarna i köparens 
kommun tillgång till konsumentrådgivning enligt det arbetssätt som säljaren 
tillämpar. 
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Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse 
   
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Kommunchef 
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Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse 
   
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Kommunchef 
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Kommunfullmäktige 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-09-09 

Instans 
Kommunfullmäktiges Valberedning 
 

  

 

Val av Nämndemän till Borås Tingsrätt 

Valberedningens beslut 
Kommunfullmäktiges Valberedning föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Val av Nämndemän till Borås Tingsrätt beslutas enligt upprättad bilaga.           

Ärendet i sin helhet 
Borås tingsrätt har påbörjat arbetet inför den nya nämndemannaperioden, 1 
januari 2020 till 31 december 2023. Antalet nämndemän kommer fortsatt att 
vara 108 stycken och tingsrätten har nu fastställt antal nämndemän för Borås 
Stad till 60 nämndemän. 

Senast den 1 oktober 2019 behöver Borås Tingsrätt veta vilka som valts till 
nämndemän. 

Enligt 4 kap. 7 § rättegångsbalken som handlar om val av nämndemän ska en 
allsidig sammansättning av nämndemannakåren eftersträvas med hänsyn till 
ålder, kön, etnisk bakgrund samt yrke. Nämndemannauppdraget är vidare helt 
opolitiskt. Som nämndeman är man lekmannadomare och representerar inte 
något parti. 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Val av Nämndemän till Borås Tingsrätt 

2. Bilaga, Val av Nämndemän 

 

 

 

Yvonne Persson 
Ordförande  
Kommunfullmäktiges Valberedning 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 

 

Nr 127
Utseende av nämndemän för mandatperioden 
1 januari 2020 - 31 december 2023

2019-09-09 Dnr

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad 
 

 

 
 

2019-09-09 
 

  

 

 

 

Nämndemän vid Borås tingsrätt 2020-01-01 - 2023-12-31 

Box 270, 503 10 Borås, Tel: Borås Tingsrätt: 033-177000 

 

Nämndeman 
 vakant vakant (S) 
 vakant vakant (S) 
 vakant vakant (S) 
 vakant vakant (S) 
 vakant vakant (S) 
 vakant vakant (S) 
 vakant vakant (S) 
 vakant vakant (S) 
 vakant vakant (S) 
 vakant vakant (S) 
 vakant vakant (S) 
 vakant vakant (S) 
 vakant vakant (S) 
 vakant vakant (S) 
 vakant vakant (S) 
 vakant vakant (S) 
 vakant vakant (S) 
 vakant vakant (S) 
 Seidi Is (L) 
 Birgit Wahlgren (L) 
 Kjell Karlsson (L) 
 Katja Carlsson (L) 
 Leif Olsson (C) 
 Olivia Schell (C) 
 Anna Grimmestrand (C) 
 vakant vakant (C) 
 Ewa Bramstång (MP) 
 Lars Sigfridsson (MP) 
 Angelica Trapp (MP) 
 Mosa Roshanghias (MP) 
 Anders Wallin (M) 
 Anna-Clara Stenström (M) 
 Annette Nordström (M) 
 Bill Johansson (M) 
 Birgit Åkerlund (M) 
 Carin Brandt (M) 
 Douglas Toren (M) 
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Borås Stad 
 

 

 
 

2019-09-09 
 

  

 

 

 Elsie Lundberg (M) 
 Gunilla Sandström (M) 
 Kristina Dahlberg Andersson (M) 
 Lotta Löfgren Hjelm (M) 
 Dennis Mollden (M) 
 Doris Wergård (KD) 
 Magnus Sjödahl (KD) 
 Maria Hellsten Davidsson (KD) 
 Susanne Lundahl (KD) 
 Jan Nilsson (SD) 
 Niklas Hallberg (SD) 
 Fredrik Brandberg (SD) 
 Jessica Johansson (SD) 
 Gunnel Andersson (SD) 
 Lars-Erik Johansson (SD) 
 Sven-Olof Johansson (SD) 
 Jürgen Urbas (SD) 
 Harriet Brixtorp (SD) 
 Joel Carlberg-Torsell (V) 
 Anna Gustavsson (V) 
 Inger Landström (V) 
 Ulla Stålhammar (V) 
 Jasem Hardan (V) 
 

 

   

    1 (1) 
 DATUM  

2019-02-19 
DIARIENR 

TBO 2019/46 
 

 
 

Box 270, 501 13 Borås • Besöksadress: Rådhuset, Österlånggatan 35-37 • Telefon: 033-17 70 00 • Fax: 033-10 30 88 • boras.tingsratt@dom.se • 
www.borastingsratt.domstol.se 

 Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-12.00, 13.00-15.00  

R2
B 

  

Utseende a 
 

Maria Otterdahl, maria.otterdahl@dom.se, 033-177018 
 

 

  

Utseende av nämndemän för mandatperioden  
1 januari 2020 – 31 december 2023 
 
Borås tingsrätt har nu påbörjat arbetet inför den nya nämndemannaperioden,  
1 januari 2020 till 31 december 2023. Antalet nämndemän kommer fortsatt att vara 
108 stycken och tingsrätten har nu fastställt antal nämndemän per kommun inom 
domsagan enligt nedanstående tabell. 
 
 
Kommun Invånare  

2018-12-31 
Framräknat 
antal 

Beslutat antal 

Bollebygd 9 284 4,96 5 
Borås 111 354 59,55 60 
Mark 34 502 18,45 18 
Svenljunga 10 655 5,70 6 
Tranemo 11 842 6,33 6 
Ulricehamn 24 320 13,01 13 
Totalt 201 957 108,00 108 

 
 
För att tingsrätten ska ha tid att genomföra obligatoriska kontroller samt ge den 
obligatoriska utbildningen för de nya nämndemännen behöver vi senast 1 oktober 
2019 ha besked om vilka som valts till nämndemän. 
 
Enligt 4 kap. 7 § rättegångsbalken som handlar om val av nämndemän ska en allsidig 
sammansättning av nämndemannakåren eftersträvas med hänsyn till ålder, kön, 
etnisk bakgrund samt yrke. Nämndemannauppdraget är vidare helt opolitiskt. Som 
nämndeman är man lekmannadomare och representerar inte något parti.  
 
När ni översänder uppgifter om vilka nämndemän som valts behöver vi följande 
uppgifter för att kunna genomföra de obligatoriska kontroller vi måste göra innan 
nämndemännen kan utses: personnummer, nämndemannens efternamn och 
tilltalsnamn samt mobiltelefonnummer och E-postadress. Däremot ska uppgift om 
vilket parti som nominerat nämndemannen inte lämnas till oss. 
 
 
 
Peter Broberg 
Lagman 
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 DATUM  

2019-02-19 
DIARIENR 

TBO 2019/46 
 

 
 

Box 270, 501 13 Borås • Besöksadress: Rådhuset, Österlånggatan 35-37 • Telefon: 033-17 70 00 • Fax: 033-10 30 88 • boras.tingsratt@dom.se • 
www.borastingsratt.domstol.se 

 Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-12.00, 13.00-15.00  

R2
B 

  

Utseende a 
 

Maria Otterdahl, maria.otterdahl@dom.se, 033-177018 
 

 

  

Utseende av nämndemän för mandatperioden  
1 januari 2020 – 31 december 2023 
 
Borås tingsrätt har nu påbörjat arbetet inför den nya nämndemannaperioden,  
1 januari 2020 till 31 december 2023. Antalet nämndemän kommer fortsatt att vara 
108 stycken och tingsrätten har nu fastställt antal nämndemän per kommun inom 
domsagan enligt nedanstående tabell. 
 
 
Kommun Invånare  

2018-12-31 
Framräknat 
antal 

Beslutat antal 

Bollebygd 9 284 4,96 5 
Borås 111 354 59,55 60 
Mark 34 502 18,45 18 
Svenljunga 10 655 5,70 6 
Tranemo 11 842 6,33 6 
Ulricehamn 24 320 13,01 13 
Totalt 201 957 108,00 108 

 
 
För att tingsrätten ska ha tid att genomföra obligatoriska kontroller samt ge den 
obligatoriska utbildningen för de nya nämndemännen behöver vi senast 1 oktober 
2019 ha besked om vilka som valts till nämndemän. 
 
Enligt 4 kap. 7 § rättegångsbalken som handlar om val av nämndemän ska en allsidig 
sammansättning av nämndemannakåren eftersträvas med hänsyn till ålder, kön, 
etnisk bakgrund samt yrke. Nämndemannauppdraget är vidare helt opolitiskt. Som 
nämndeman är man lekmannadomare och representerar inte något parti.  
 
När ni översänder uppgifter om vilka nämndemän som valts behöver vi följande 
uppgifter för att kunna genomföra de obligatoriska kontroller vi måste göra innan 
nämndemännen kan utses: personnummer, nämndemannens efternamn och 
tilltalsnamn samt mobiltelefonnummer och E-postadress. Däremot ska uppgift om 
vilket parti som nominerat nämndemannen inte lämnas till oss. 
 
 
 
Peter Broberg 
Lagman 
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    1 (1) 
 DATUM  

2019-02-19 
DIARIENR 

TBO 2019/46 
 

 
 

Box 270, 501 13 Borås • Besöksadress: Rådhuset, Österlånggatan 35-37 • Telefon: 033-17 70 00 • Fax: 033-10 30 88 • boras.tingsratt@dom.se • 
www.borastingsratt.domstol.se 

 Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-12.00, 13.00-15.00  

R2
B 

  

Utseende a 
 

Maria Otterdahl, maria.otterdahl@dom.se, 033-177018 
 

 

  

Utseende av nämndemän för mandatperioden  
1 januari 2020 – 31 december 2023 
 
Borås tingsrätt har nu påbörjat arbetet inför den nya nämndemannaperioden,  
1 januari 2020 till 31 december 2023. Antalet nämndemän kommer fortsatt att vara 
108 stycken och tingsrätten har nu fastställt antal nämndemän per kommun inom 
domsagan enligt nedanstående tabell. 
 
 
Kommun Invånare  

2018-12-31 
Framräknat 
antal 

Beslutat antal 

Bollebygd 9 284 4,96 5 
Borås 111 354 59,55 60 
Mark 34 502 18,45 18 
Svenljunga 10 655 5,70 6 
Tranemo 11 842 6,33 6 
Ulricehamn 24 320 13,01 13 
Totalt 201 957 108,00 108 

 
 
För att tingsrätten ska ha tid att genomföra obligatoriska kontroller samt ge den 
obligatoriska utbildningen för de nya nämndemännen behöver vi senast 1 oktober 
2019 ha besked om vilka som valts till nämndemän. 
 
Enligt 4 kap. 7 § rättegångsbalken som handlar om val av nämndemän ska en allsidig 
sammansättning av nämndemannakåren eftersträvas med hänsyn till ålder, kön, 
etnisk bakgrund samt yrke. Nämndemannauppdraget är vidare helt opolitiskt. Som 
nämndeman är man lekmannadomare och representerar inte något parti.  
 
När ni översänder uppgifter om vilka nämndemän som valts behöver vi följande 
uppgifter för att kunna genomföra de obligatoriska kontroller vi måste göra innan 
nämndemännen kan utses: personnummer, nämndemannens efternamn och 
tilltalsnamn samt mobiltelefonnummer och E-postadress. Däremot ska uppgift om 
vilket parti som nominerat nämndemannen inte lämnas till oss. 
 
 
 
Peter Broberg 
Lagman 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-09-02 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00546 2.6.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Norrby 2.1, inhyrning av förskola 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av förskolelokal 
Norrby 2:1, Spinnaren 10, Östgötagatan 4-12, Värmlandsgatan 22 för 
Förskolenämnden från den 1 december 2020 med en avtalstid på 30 år och en 
årlig hyresnivå på 2 571 417 kronor.  

            

Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden har behov av förskolelokaler och bedömer att behovet av 
förskoleplatser på Norrby kommer att öka. Inhyrning av Norrby 2:1 kommer 
att ersätta de befintliga förskolelokaler som finns idag på Norrbyskolan. 

Den nya förskolan kommer innehålla 6 avdelningar med plats för cirka 100 
barn inklusive tillagningskök och förskolan kommer ha en lekgård som 
samnyttjas av förskolan och de boende i området. Den aktuella inhyrningen är 
en förutsättning för att anpassning av Norrbyskolan ska kunna påbörjas under 
år 2021. 

Den totala kostnaden för inhyrningen enligt förslag till avtal beräknas årligen 
uppgå till 2 571 417 kronor + index. Hyreskostnaden kan komma att justeras 
ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering. Förskolenämnden 
kommer att debiteras en årlig schablonkostnad enligt nuvarande 
internhyressystem som uppgår till 2 706 936 kronor + index enligt Borås Stads 
budget. Detta kan jämföras med den befintliga hyreskostnad för 
förskolelokalerna som Förskolenämnden har idag i Norrbyskolan och som 
uppgår till 1 586 573 kronor. Den föreslagna avtalstiden är 30 år från och med 1 
december 2020.   
Förskolenämnden har godkänt avtalsförslaget.  
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Nr 128
Norrby 2.1, inhyrning av förskola
2019-09-02 Dnr KS 2019-00546 2.6.1.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-09-02 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00546 2.6.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Norrby 2.1, inhyrning av förskola 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av förskolelokal 
Norrby 2:1, Spinnaren 10, Östgötagatan 4-12, Värmlandsgatan 22 för 
Förskolenämnden från den 1 december 2020 med en avtalstid på 30 år och en 
årlig hyresnivå på 2 571 417 kronor.  

            

Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden har behov av förskolelokaler och bedömer att behovet av 
förskoleplatser på Norrby kommer att öka. Inhyrning av Norrby 2:1 kommer 
att ersätta de befintliga förskolelokaler som finns idag på Norrbyskolan. 

Den nya förskolan kommer innehålla 6 avdelningar med plats för cirka 100 
barn inklusive tillagningskök och förskolan kommer ha en lekgård som 
samnyttjas av förskolan och de boende i området. Den aktuella inhyrningen är 
en förutsättning för att anpassning av Norrbyskolan ska kunna påbörjas under 
år 2021. 

Den totala kostnaden för inhyrningen enligt förslag till avtal beräknas årligen 
uppgå till 2 571 417 kronor + index. Hyreskostnaden kan komma att justeras 
ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering. Förskolenämnden 
kommer att debiteras en årlig schablonkostnad enligt nuvarande 
internhyressystem som uppgår till 2 706 936 kronor + index enligt Borås Stads 
budget. Detta kan jämföras med den befintliga hyreskostnad för 
förskolelokalerna som Förskolenämnden har idag i Norrbyskolan och som 
uppgår till 1 586 573 kronor. Den föreslagna avtalstiden är 30 år från och med 1 
december 2020.   
Förskolenämnden har godkänt avtalsförslaget.  
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Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

    

Behovsanalys av antal förskoleplatser i området   
 

Förändring av antal förskoleplatser i Norrbyområdet 

Lokal Platsförändring Kommentar 

Gärdesgården -20 Lämnades ht 2019  

Norrbyskolan -140 Ombyggnad till grundskola 

Östgötagatan, Norrby 2.1   +100 Aktuellt ärende 

Kronängsgården -60 Lämna Norrbyhuset till FOFN 
(förutsatt att behovet av 
förskoleplatser på Norrby är 
tillgodosett) 

Kronängsparken  +120 Planerad nybyggnation 

Förändring av antal platser +/- 0  

 

Övrig information: 

Förskolan KreaNova kommer att bli fullbelagd under hösten 2019. 
Fd Tullengymnasiets lokaler kommer att bli fullt utnyttjade, dels av förskola och 
dels av att Nattviolen, dygnet runt-verksamhet, flyttas från Byttorpsgården. 
 

Planering av Norrbyområdet 
Norrby 2:1 är en första del i en längre kedja för Norrby. Norrby 2.1 behövs för 
att förskolan ska kunna lämna Norrbyskolan så att den kan byggas om till 
grundskola. När Norrbyskolan är klar flyttar elever från Särla F-6 så att 
Särlaskolan kan byggas om till 7-9 skola. I samband med att Kronängsparken 
utvecklas med byggande av studentbostäder planeras etablering av en förskola. 
Det innebär att förskolan kan lämna Kronängsgården (förutsatt att behovet av 
förskoleplatser på Norrby är tillgodosett). Det innebär att Fritids- och 
folkhälsonämnden som har behov av ytterligare yta till fritidsgård, träffpunkt 
och liknande verksamhet kan få detta tillgodosett. 

En försening i början av denna kedja medför ytterligare förskjutningar av 
tidsplanen och kan innebära en försening med ett år avseende utökning av 
grundskoleplatser. Om denna försening skulle uppstå kan kortsiktiga och mer 
kostsamma lösningar  istället bli nödvändiga att genomföra för att möta 
behovet.       

Som förloppet är planerat så ska det vara möjligt för förskolan att flytta ut ur 
Norrbyskolan som senast jan/feb 2021. Byggstart för Norrbyskolan om och 
tillbyggnad startar april 2021 med inflyttning höstterminen 2022.  

Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

 

Förskolan i Kronängsparken är svårare att bedöma då det sannolikt är annan 
part som bygger denna fastighet (studentboenden med förskola på markplan) 
och gör man antagandet att byggandet följer normala tidsförhållanden så tar det 
storleksordningen fyra år (ev fem år) från det att beslut om att bygga tas 
(förstudie, projektering, upphandling och tid för ev överklagande, byggtid 
m.m.). 

  

   

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2019-09-02 
2. Alternativt förslag/återremiss 2019-08-22 
3. Fullmäktigeskrivelse, 2019-06-17 
4. Förskolenämndens beslut om inhyrning av förskola Norrby 2.1, 2019-06-13 
5. Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden 2019-05-21   
 

   

Expedieras till 
Lokalförsörjningsnämnden 

Förskolenämnden 

 

 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Borås Stad 
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Förskolan i Kronängsparken är svårare att bedöma då det sannolikt är annan 
part som bygger denna fastighet (studentboenden med förskola på markplan) 
och gör man antagandet att byggandet följer normala tidsförhållanden så tar det 
storleksordningen fyra år (ev fem år) från det att beslut om att bygga tas 
(förstudie, projektering, upphandling och tid för ev överklagande, byggtid 
m.m.). 

  

   

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2019-09-02 
2. Alternativt förslag/återremiss 2019-08-22 
3. Fullmäktigeskrivelse, 2019-06-17 
4. Förskolenämndens beslut om inhyrning av förskola Norrby 2.1, 2019-06-13 
5. Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden 2019-05-21   
 

   

Expedieras till 
Lokalförsörjningsnämnden 

Förskolenämnden 

 

 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00546 2.6.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Norrby 2.1, inhyrning av förskola 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av förskolelokal 
Norrby 2:1, Spinnaren 10, Östgötagatan 4-12, Värmlandsgatan 22 för 
Förskolenämnden från den 1 december 2020 med en avtalstid på 30 år och en 
årlig hyresnivå på 2 571 417 kronor. En förutsättning för beslut är att 
Förskolenämnden godkänner avtalsförslaget.       

 

Reservationer 
Anette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas Arvidsson (KD) reserverar 
till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande, se bilaga.      

Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden har behov av förskolelokaler och bedömer att behovet av 
förskoleplatser på Norrby kommer att öka. Inhyrning av Norrby 2:1 kommer 
att ersätta de befintliga förskolelokaler som finns idag på Norrbyskolan. 

Den nya förskolan kommer innehålla 6 avdelningar med plats för cirka 100 
barn inklusive tillagningskök och förskolan kommer ha en lekgård som 
samnyttjas av förskolan och de boende i området. Den aktuella inhyrningen är 
en förutsättning för att anpassning av Norrbyskolan ska kunna påbörjas under 
år 2021. 

Den totala kostnaden för inhyrningen enligt förslag till avtal beräknas årligen 
uppgå till 2 571 417 kronor + index. Hyreskostnaden kan komma att justeras 
ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering. Förskolenämnden 
kommer att debiteras en årlig schablonkostnad enligt nuvarande 
internhyressystem som uppgår till 2 706 936 kronor + index enligt Borås Stads 
budget. Detta kan jämföras med den befintliga hyreskostnad för 
förskolelokalerna som Förskolenämnden har idag i Norrbyskolan och som 
uppgår till 1 586 573 kronor. Den föreslagna avtalstiden är 30 år från och med 1 
december 2020.   

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 2019-06-17 
2. Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden 2019-05-21   
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Expedieras till 
Lokalförsörjningsnämnden 

Förskolenämnden 

 

 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Alternativt förslag    Kommunfullmäktige 

     2019-08-22 

 
 

      
 
 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Nr 35: Norrby 2.1, inhyrning av förskola (Nr 118) 
I handlingarna i ärendet kan vi läsa att Förskolenämnden bedömer att behovet av förskoleplatser på 
Norrby kommer att öka. Föreslagen inhyrning är tänkt att ersätta de lokaler som idag finns på 
Norrbyskolan.  

I lokalplanen för Förskolenämnden 2019-2030, om bl.a. behovet av förskoleplatser på Norrby, anges 
att ny förskola etablerats i tidigare Tullengymnasiets lokaler, där ledig kapacitet fortfarande finns. 
Det planeras även för nybyggnation av Förskola Norrby/Kronängsparken.  

Vi känner stor oro inför Förskolenämndens ökade lokalkostnader och menar att en noggrann 
behovsanalys avseende behovet av antal förskoleplatser i området behöver göras innan beslut om 
att godkänna avtalsförslag för Norrby 2.1 fattas. Med den motiveringen yrkade Moderaterna och 
Kristdemokraternas representanter i Förskolenämnden redan i det skedet på återremiss till 
förvaltningen för vidare beredning.  

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:  

Ärendet återremitteras med syfte att komplettera ärendet med en analys avseende behovet av antal 
förskoleplatser i området. 

 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna   Kristdemokraterna 

 

Annette Carlson    Niklas Arvidsson  

Protokollsanteckning  2019-09-03 
  Kommunstyrelsen 
 

     

 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Norrby 2.1, inhyrning av förskola  

Under de senaste åren har det tillkommit relativt sett få extra förskoleplatser – netto – i 
Borås. Behovet av fler platser är därför fortfarande stort. Det har från våra partier rests ett 
antal frågetecken kring var i staden behovet av nya förskoleplatser är som störst. Det var av 
det skälet som Moderaterna och Kristdemokraterna, på Kommunfullmäktiges senaste 
sammanträde, begärde få föreliggande ärende återremitterat.  

Det finns en uppenbar risk att ökade lokalkostnader går ut över den verksamhet som ska 
bedrivas i dem, till exempel genom minskat antal personal, större barngrupper och sämre 
arbetsmiljö. Det finns därför goda skäl att vara varsam med de befintliga förskolelokaler som 
fortfarande är ändamålsenliga. Vid varje nybyggnation bör behov av antal nya platser vägas 
varsamt, då varje ny kvadratmeter innebär ökade kostnader för förskolenämnden. 

Att lämna de befintliga lokalerna på Kronängsgården när ny förskola ska byggas på Norrby 
behöver därför noggrant prövas innan beslut fattas.  

 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Protokollsanteckning  2019-09-03 
  Kommunstyrelsen 
 

     

 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Norrby 2.1, inhyrning av förskola  

Under de senaste åren har det tillkommit relativt sett få extra förskoleplatser – netto – i 
Borås. Behovet av fler platser är därför fortfarande stort. Det har från våra partier rests ett 
antal frågetecken kring var i staden behovet av nya förskoleplatser är som störst. Det var av 
det skälet som Moderaterna och Kristdemokraterna, på Kommunfullmäktiges senaste 
sammanträde, begärde få föreliggande ärende återremitterat.  

Det finns en uppenbar risk att ökade lokalkostnader går ut över den verksamhet som ska 
bedrivas i dem, till exempel genom minskat antal personal, större barngrupper och sämre 
arbetsmiljö. Det finns därför goda skäl att vara varsam med de befintliga förskolelokaler som 
fortfarande är ändamålsenliga. Vid varje nybyggnation bör behov av antal nya platser vägas 
varsamt, då varje ny kvadratmeter innebär ökade kostnader för förskolenämnden. 

Att lämna de befintliga lokalerna på Kronängsgården när ny förskola ska byggas på Norrby 
behöver därför noggrant prövas innan beslut fattas.  

 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-13 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00113 3.1.1.0 
 

  

 

Inhyrning av förskola Norrby 2.1 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner avtalsförslag för Norrby 2.1 inhyrning av förskola 
och översänder svaret till Lokalförsörjningsnämnden och Kommunstyrelsen.         

Reservationer/Protokollsanteckning 
Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden bedömer att behovet av förskoleplatser på Norrby kommer 
att öka. Rubricerad inhyrning kommer att ersätta de lokaler som idag finns på 
Norrbyskolan. Norrbyskolan lokal klassas som gammal med en schablonhyra 
på 849 kr/m². Ytan är 1847 m² vilket ger en årshyra om 1 586 573 kr.  

Den nya förskolan med arbetsnamnet Norrby 2.1 kommer innehålla 6 
avdelningar med plats för cirka 100 barn inklusive tillagningskök. Lokalens 
utformning ger en flexibilitet avseende placering oavsett åldersgrupp. Förskolan 
kommer att ha en utemiljö på cirka 3450 m² som kommer att samnyttjas av 
förskolan och de boende i området.   

Avtalsförslaget innebär en avtalstid om 30 år vilket uppgår till en totalsumma 
om ca 32 000 000 kr. Ny schablonhyra blir 1849 kr/m².                

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2019-05-21 Norrby 2.1 Inhyrning av 
förskola                                

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2019-06-11.  

Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Kommunstyrelsen 
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Andreas Ekström 
Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 

 

 

Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-13 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00113 3.1.1.0 
 

  

 

Inhyrning av förskola Norrby 2.1 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner avtalsförslag för Norrby 2.1 inhyrning av förskola 
och översänder svaret till Lokalförsörjningsnämnden och Kommunstyrelsen.         

Reservationer/Protokollsanteckning 
Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden bedömer att behovet av förskoleplatser på Norrby kommer 
att öka. Rubricerad inhyrning kommer att ersätta de lokaler som idag finns på 
Norrbyskolan. Norrbyskolan lokal klassas som gammal med en schablonhyra 
på 849 kr/m². Ytan är 1847 m² vilket ger en årshyra om 1 586 573 kr.  

Den nya förskolan med arbetsnamnet Norrby 2.1 kommer innehålla 6 
avdelningar med plats för cirka 100 barn inklusive tillagningskök. Lokalens 
utformning ger en flexibilitet avseende placering oavsett åldersgrupp. Förskolan 
kommer att ha en utemiljö på cirka 3450 m² som kommer att samnyttjas av 
förskolan och de boende i området.   

Avtalsförslaget innebär en avtalstid om 30 år vilket uppgår till en totalsumma 
om ca 32 000 000 kr. Ny schablonhyra blir 1849 kr/m².                

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2019-05-21 Norrby 2.1 Inhyrning av 
förskola                                

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2019-06-11.  

Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Kommunstyrelsen 
 
 Borås Stad 

  Sida 
2(2) 

 

 

Andreas Ekström 
Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

 B 2505

 

 

Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-13 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00113 3.1.1.0 
 

  

 

Inhyrning av förskola Norrby 2.1 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner avtalsförslag för Norrby 2.1 inhyrning av förskola 
och översänder svaret till Lokalförsörjningsnämnden och Kommunstyrelsen.         

Reservationer/Protokollsanteckning 
Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden bedömer att behovet av förskoleplatser på Norrby kommer 
att öka. Rubricerad inhyrning kommer att ersätta de lokaler som idag finns på 
Norrbyskolan. Norrbyskolan lokal klassas som gammal med en schablonhyra 
på 849 kr/m². Ytan är 1847 m² vilket ger en årshyra om 1 586 573 kr.  

Den nya förskolan med arbetsnamnet Norrby 2.1 kommer innehålla 6 
avdelningar med plats för cirka 100 barn inklusive tillagningskök. Lokalens 
utformning ger en flexibilitet avseende placering oavsett åldersgrupp. Förskolan 
kommer att ha en utemiljö på cirka 3450 m² som kommer att samnyttjas av 
förskolan och de boende i området.   

Avtalsförslaget innebär en avtalstid om 30 år vilket uppgår till en totalsumma 
om ca 32 000 000 kr. Ny schablonhyra blir 1849 kr/m².                

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2019-05-21 Norrby 2.1 Inhyrning av 
förskola                                

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2019-06-11.  

Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Kommunstyrelsen 
 
 Borås Stad 

  Sida 
2(2) 

 

 

Andreas Ekström 
Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-08-19 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00642 282 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 
 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 

Förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
upphävs. 

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att utreda annan verksamhets placering i de 
förhyrda lokalerna. 

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och 
Oliver Öberg (M) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande, se bilaga. 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för Andreas Exners (SD) yrkande, se bilaga.  

 

            

Ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-22  att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av lokaler i fastighet 
Kyllared 1:101 för evakuering av skolor.  

Efter vidare handläggning föreslog Lokalförsörjningsnämnden en annan 
lokalisering av evakueringsskola. Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-12 att 
bevilja ett investeringsanslag för den nya lokaliseringen av evakueringsskolan 
vid Gässlösavägen 56.  

Grundskolenämnden har behov av centrumnära grundskolelokaler.  
Lokalförsörjningsnämnden föreslog därför att Björkängsgymnasiet anpassas till 
grundskoleelever och att nuvarande elever på Björkängsgymnasiet flyttas till 
Kyllared. Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-22 att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av Kyllared 1:101 för 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut 
redovisades som ett anmälningsärende på Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens möte 2019-01-29.  
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-08-19 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00642 282 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 
 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 

Förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
upphävs. 

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att utreda annan verksamhets placering i de 
förhyrda lokalerna. 

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och 
Oliver Öberg (M) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande, se bilaga. 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för Andreas Exners (SD) yrkande, se bilaga.  

 

            

Ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-22  att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av lokaler i fastighet 
Kyllared 1:101 för evakuering av skolor.  

Efter vidare handläggning föreslog Lokalförsörjningsnämnden en annan 
lokalisering av evakueringsskola. Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-12 att 
bevilja ett investeringsanslag för den nya lokaliseringen av evakueringsskolan 
vid Gässlösavägen 56.  

Grundskolenämnden har behov av centrumnära grundskolelokaler.  
Lokalförsörjningsnämnden föreslog därför att Björkängsgymnasiet anpassas till 
grundskoleelever och att nuvarande elever på Björkängsgymnasiet flyttas till 
Kyllared. Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-22 att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av Kyllared 1:101 för 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut 
redovisades som ett anmälningsärende på Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens möte 2019-01-29.  

Nr 129
Förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och  
vuxenutbildningsnämnden

2019-08-19 Dnr KS 2017-00642 282

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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  Sida 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  beslutade på  ett extrainsatt 
nämndsmöte 2019-06-19 att föreslå Kommunfullmäktige att tidigare beslut om 
förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
under perioden 15 juni 2019 till 31 december 2034 upphävs. Nämnden 
hemställer även att Lokalförsörjningsnämnden utreder annan lämplig 
verksamhets placering i Kyllared. 

Under våren 2019 har förvaltningen bedrivit en utredning av gymnasieskolans 
framtid på uppdrag av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. En analys av 
befolkningsstatistiken visar på behovet av en ny gymnasieskola. Det finns också 
ett behov av omstrukturering av programstrukturen på samtliga 
gymnasieskolor. Forskning visar på negativa effekter av segregerade skolor, och 
i dagsläget finns det på Björkängsgymnasiet endast introduktionsprogram. För 
att kunna ge de elever som studerar introduktionsprogrammet likvärdiga 
förutsättningar till en högkvalitativ utbildning är ett viktigt steg att integrera 
utbildningen i befintliga gymnasieskolor. 

 Förvaltningen ser också ett vikande elevunderlag för Björkängsgymnasiet de 
kommande åren. I juni framkom det ny information inför flytten till Kyllared; 
svårigheter med busskommunikation till Kyllared, en rapport från 
Miljöförvaltningen som visar att det inte är långsiktigt lämpligt att bedriva 
skolverksamhet på Kyllared. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser  
även att det faktum att gymnasiechefen på Björkängsgymnasiet sagt upp sig 
minskar förutsättningarna för en effektiv styrning och ledning av skolan. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade därför 2019-06-19 om 
principer för lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås från och med 
augusti 2019. Beslutet innebär att introduktionsprogrammet flyttas till övriga 
gymnasieskolor med start hösten 2019 – vilket möjliggör den integrering som är 
eftersträvansvärd. 

Kommunstyrelsen anser att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden borde 
haft bättre framförhållning och haft dessa insikter redan tidigare istället för att 
föreslå en förändring  efter att hyresperioden redan börjat. Mot bakgrund av de 
skäl som framförs och med anledning av att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden enligt Borås stads reglemente ansvarar för 
verksamheten föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att upphäva det 
tidigare beslutet att förhyrningen är avsedd för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens verksamhet, samt att ge Lokalförsörjningsnämnden 
i uppdrag att utreda annan verksamhets placering i de förhyrda lokalerna. 

 

Beslutsunderlag 
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut om lokalisering av 
introduktionsprogrammet i Borås, samtliga bilagor.   
 

 

Borås Stad 
  Sida 
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Anna Svalander 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Anna Svalander 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-08-19 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00642 282 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 
 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 

Förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
upphävs. 

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att utreda annan verksamhets placering i de 
förhyrda lokalerna. 

            

Ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-22  att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av lokaler i fastighet 
Kyllared 1:101 för evakuering av skolor.  

Efter vidare handläggning föreslog Lokalförsörjningsnämnden en annan 
lokalisering av evakueringsskola. Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-12 att 
bevilja ett investeringsanslag för den nya lokaliseringen av evakueringsskolan 
vid Gässlösavägen 56.  

Grundskolenämnden har behov av centrumnära grundskolelokaler.  
Lokalförsörjningsnämnden föreslog därför att Björkängsgymnasiet anpassas till 
grundskoleelever och att nuvarande elever på Björkängsgymnasiet flyttas till 
Kyllared. Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-22 att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av Kyllared 1:101 för 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut 
redovisades som ett anmälningsärende på Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens möte 2019-01-29.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  beslutade på  ett extrainsatt 
nämndsmöte 2019-06-19 att föreslå Kommunfullmäktige att tidigare beslut om 
förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
under perioden 15 juni 2019 till 31 december 2034 upphävs. Nämnden 
hemställer även att Lokalförsörjningsnämnden utreder annan lämplig 
verksamhets placering i Kyllared. 

Borås Stad 
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Under våren 2019 har förvaltningen bedrivit en utredning av gymnasieskolans 
framtid på uppdrag av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. En analys av 
befolkningsstatistiken visar på behovet av en ny gymnasieskola. Det finns också 
ett behov av omstrukturering av programstrukturen på samtliga 
gymnasieskolor. Forskning visar på negativa effekter av segregerade skolor, och 
i dagsläget finns det på Björkängsgymnasiet endast introduktionsprogram. För 
att kunna ge de elever som studerar introduktionsprogrammet likvärdiga 
förutsättningar till en högkvalitativ utbildning är ett viktigt steg att integrera 
utbildningen i befintliga gymnasieskolor. 

 Förvaltningen ser också ett vikande elevunderlag för Björkängsgymnasiet de 
kommande åren. I juni framkom det ny information inför flytten till Kyllared; 
svårigheter med busskommunikation till Kyllared, en rapport från 
Miljöförvaltningen som visar att det inte är långsiktigt lämpligt att bedriva 
skolverksamhet på Kyllared. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser  
även att det faktum att gymnasiechefen på Björkängsgymnasiet sagt upp sig 
minskar förutsättningarna för en effektiv styrning och ledning av skolan. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade därför 2019-06-19 om 
principer för lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås från och med 
augusti 2019. Beslutet innebär att introduktionsprogrammet flyttas till övriga 
gymnasieskolor med start hösten 2019 – vilket möjliggör den integrering som är 
eftersträvansvärd. 

Kommunstyrelsen anser att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden borde 
haft bättre framförhållning och haft dessa insikter redan tidigare istället för att 
föreslå en förändring  efter att hyresperioden redan börjat. Mot bakgrund av de 
skäl som framförs och med anledning av att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden enligt Borås stads reglemente ansvarar för 
verksamheten föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att upphäva det 
tidigare beslutet att förhyrningen är avsedd för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens verksamhet, samt att ge Lokalförsörjningsnämnden 
i uppdrag att utreda annan verksamhets placering i de förhyrda lokalerna. 

Mot bakgrund av de skäl som framförs och med anledning av att Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden enligt Borås Stads reglemente ansvarar för 
verksamheten, föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att uppdra 
Lokalförsörjningsnämnden att utreda annan lämplig verksamhet i de förhyrda 
lokalerna. Kommunstyrelsen anser att befintlig verksamhet i lokalerna bör 
fortgå till dess annan verksamhet utretts. Nämndens förslag riskerar bli 
förhastat och därför bör frågan utredas noggrant innan ytterliga förändringar 
sker i planerad verksamhet. Noterbart är även att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har endast påbörjat en förändrad programstruktur 
som berör just introduktionsprogrammet. Därmed finns det skäl till att avvakta 
ytterligare förändringar innan denna är klar. Denna utredning bör även se över 
möjligheten till att stärka busskommunikationerna till Kyllared. 
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Under våren 2019 har förvaltningen bedrivit en utredning av gymnasieskolans 
framtid på uppdrag av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. En analys av 
befolkningsstatistiken visar på behovet av en ny gymnasieskola. Det finns också 
ett behov av omstrukturering av programstrukturen på samtliga 
gymnasieskolor. Forskning visar på negativa effekter av segregerade skolor, och 
i dagsläget finns det på Björkängsgymnasiet endast introduktionsprogram. För 
att kunna ge de elever som studerar introduktionsprogrammet likvärdiga 
förutsättningar till en högkvalitativ utbildning är ett viktigt steg att integrera 
utbildningen i befintliga gymnasieskolor. 

 Förvaltningen ser också ett vikande elevunderlag för Björkängsgymnasiet de 
kommande åren. I juni framkom det ny information inför flytten till Kyllared; 
svårigheter med busskommunikation till Kyllared, en rapport från 
Miljöförvaltningen som visar att det inte är långsiktigt lämpligt att bedriva 
skolverksamhet på Kyllared. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser  
även att det faktum att gymnasiechefen på Björkängsgymnasiet sagt upp sig 
minskar förutsättningarna för en effektiv styrning och ledning av skolan. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade därför 2019-06-19 om 
principer för lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås från och med 
augusti 2019. Beslutet innebär att introduktionsprogrammet flyttas till övriga 
gymnasieskolor med start hösten 2019 – vilket möjliggör den integrering som är 
eftersträvansvärd. 

Kommunstyrelsen anser att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden borde 
haft bättre framförhållning och haft dessa insikter redan tidigare istället för att 
föreslå en förändring  efter att hyresperioden redan börjat. Mot bakgrund av de 
skäl som framförs och med anledning av att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden enligt Borås stads reglemente ansvarar för 
verksamheten föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att upphäva det 
tidigare beslutet att förhyrningen är avsedd för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens verksamhet, samt att ge Lokalförsörjningsnämnden 
i uppdrag att utreda annan verksamhets placering i de förhyrda lokalerna. 

Mot bakgrund av de skäl som framförs och med anledning av att Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden enligt Borås Stads reglemente ansvarar för 
verksamheten, föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att uppdra 
Lokalförsörjningsnämnden att utreda annan lämplig verksamhet i de förhyrda 
lokalerna. Kommunstyrelsen anser att befintlig verksamhet i lokalerna bör 
fortgå till dess annan verksamhet utretts. Nämndens förslag riskerar bli 
förhastat och därför bör frågan utredas noggrant innan ytterliga förändringar 
sker i planerad verksamhet. Noterbart är även att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har endast påbörjat en förändrad programstruktur 
som berör just introduktionsprogrammet. Därmed finns det skäl till att avvakta 
ytterligare förändringar innan denna är klar. Denna utredning bör även se över 
möjligheten till att stärka busskommunikationerna till Kyllared. 
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Beslutsunderlag 
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut om lokalisering av 
introduktionsprogrammet i Borås, samtliga bilagor.   
 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

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

 

                         E9 
 
 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-08-19 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00642 282 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
upphävs, när avtal med annan hyresgäst kommit till stånd.  

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att utreda annan verksamhets placering i de 
förhyrda lokalerna.          

Ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-22  att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av lokaler i fastighet 
Kyllared 1:101 för evakuering av skolor.  

Efter vidare handläggning föreslog Lokalförsörjningsnämnden en annan 
lokalisering av evakueringsskola. Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-12 att 
bevilja ett investeringsanslag för den nya lokaliseringen av evakueringsskolan 
vid Gässlösavägen 56.  

Grundskolenämnden har behov av centrumnära grundskolelokaler.  
Lokalförsörjningsnämnden föreslog därför att Björkängsgymnasiet anpassas till 
grundskoleelever och att nuvarande elever på Björkängsgymnasiet flyttas till 
Kyllared. Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-22 att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av Kyllared 1:101 för 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut 
redovisades som ett anmälningsärende på Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens möte 2019-01-29.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  beslutade på  ett extrainsatt 
nämndsmöte 2019-06-19 att föreslå Kommunfullmäktige att tidigare beslut om 
förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
under perioden 15 juni 2019 till 31 december 2034 upphävs. Nämnden 
hemställer även att Lokalförsörjningsnämnden utreder annan lämplig 
verksamhets placering i Kyllared. 
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2019-08-19 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00642 282 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
upphävs, när avtal med annan hyresgäst kommit till stånd.  

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att utreda annan verksamhets placering i de 
förhyrda lokalerna.          

Ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-22  att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av lokaler i fastighet 
Kyllared 1:101 för evakuering av skolor.  

Efter vidare handläggning föreslog Lokalförsörjningsnämnden en annan 
lokalisering av evakueringsskola. Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-12 att 
bevilja ett investeringsanslag för den nya lokaliseringen av evakueringsskolan 
vid Gässlösavägen 56.  

Grundskolenämnden har behov av centrumnära grundskolelokaler.  
Lokalförsörjningsnämnden föreslog därför att Björkängsgymnasiet anpassas till 
grundskoleelever och att nuvarande elever på Björkängsgymnasiet flyttas till 
Kyllared. Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-22 att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av Kyllared 1:101 för 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut 
redovisades som ett anmälningsärende på Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens möte 2019-01-29.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  beslutade på  ett extrainsatt 
nämndsmöte 2019-06-19 att föreslå Kommunfullmäktige att tidigare beslut om 
förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
under perioden 15 juni 2019 till 31 december 2034 upphävs. Nämnden 
hemställer även att Lokalförsörjningsnämnden utreder annan lämplig 
verksamhets placering i Kyllared. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

B 2518

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Under våren 2019 har förvaltningen bedrivit en utredning av gymnasieskolans 
framtid på uppdrag av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. En analys av 
befolkningsstatistiken visar på behovet av en ny gymnasieskola. Det finns också 
ett behov av omstrukturering av programstrukturen på samtliga 
gymnasieskolor. Forskning visar på negativa effekter av segregerade skolor, och 
i dagsläget finns det på Björkängsgymnasiet endast introduktionsprogram. För 
att kunna ge de elever som studerar introduktionsprogrammet likvärdiga 
förutsättningar till en högkvalitativ utbildning är ett viktigt steg att integrera 
utbildningen i befintliga gymnasieskolor. 

 Förvaltningen ser också ett vikande elevunderlag för Björkängsgymnasiet de 
kommande åren. I juni framkom det ny information inför flytten till Kyllared; 
svårigheter med busskommunikation till Kyllared, en rapport från 
Miljöförvaltningen som visar att det inte är långsiktigt lämpligt att bedriva 
skolverksamhet på Kyllared. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser  
även att det faktum att gymnasiechefen på Björkängsgymnasiet sagt upp sig 
minskar förutsättningarna för en effektiv styrning och ledning av skolan. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade därför 2019-06-19 om 
principer för lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås från och med 
augusti 2019. Beslutet innebär att introduktionsprogrammet flyttas till övriga 
gymnasieskolor med start hösten 2019 – vilket möjliggör den integrering som är 
eftersträvansvärd. 

Kommunstyrelsen anser att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden borde 
haft bättre framförhållning och haft dessa insikter redan tidigare istället för att 
föreslå en förändring  efter att hyresperioden redan börjat. Mot bakgrund av de 
skäl som framförs och med anledning av att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden enligt Borås stads reglemente ansvarar för 
verksamheten föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att upphäva det 
tidigare beslutet att förhyrningen är avsedd för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens verksamhet, samt att ge Lokalförsörjningsnämnden 
i uppdrag att utreda annan verksamhets placering i de förhyrda lokalerna. 

Beslutsunderlag 
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut om lokalisering av 
introduktionsprogrammet i Borås, samtliga bilagor.   
 

Allianspartierna i Borås  

Moderaterna Kristdemokraterna 

 

Annette Carlson Niklas Arvidsson  
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1. Grunduppdrag 
 

1.1. Styrdokument - SL, förordningar, reglemente, budget 
 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter har flera lagar och styrdokument att 
förhålla sig till. Nedan presenteras de viktigaste och mest omfattande lagarna och styrdokumenten. 

Kommunallagen 
Kommunallagen reglerar kommunernas och landstingens organisation och ansvarsområden. Lagen 
reglerar bland annat likställighetsprincipen, sammanträdesregler, hur protokoll ska föras, initiativrätt, 
beredningskrav, delegering och beslutanderätt, anmälan av delegationsbeslut, jäv, ekonomisk 
förvaltning, revision, laglighetsprövning och intern styrning och kontroll. Kommunallagen ska 
tydliggöra de grundläggande demokratiska spelreglerna.  

Förvaltningslagen 

Lagen tydliggör krav på opartiskhet, omsorgsfull handläggning och enhetlig bedömning i olika 
avseenden. Förvaltningslagen anger även hur myndigheter ska handlägga sina ärenden samt ska 
bidra till att ge ett så korrekt underlag som möjligt för förvaltningsbesluten och därmed till att 
besluten blir riktiga i sak. Vidare ska lagen säkerställa att myndigheterna hjälper den enskilde att ta 
till vara sin rätt. Syftet är också att motverka att förvaltningsförfarandet tar för lång tid och att 
undvika att ärenden prövas i för många instanser. 

Diskrimineringslagen 
Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Offentlighets- och sekretesslagen 

Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande och 
övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt och 
om förbud att lämna ut allmänna handlingar. 

Arbetsmiljölagen 

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare 
och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. 

Skollagen 

Skollagen är beslutad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om 
förskoleverksamhet, fritidshem, skola och vuxenutbildning. Skollagen reglerar bland annat hur 
huvudmännen ska organisera skolan, hur skolans verksamhet ska utformas, rektorns ledningsansvar, 
betygssättning, regler för att motverka kränkande behandling och vad som gäller vid disciplinära 
åtgärder såsom avstängningar. 
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1. Grunduppdrag 
 

1.1. Styrdokument - SL, förordningar, reglemente, budget 
 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter har flera lagar och styrdokument att 
förhålla sig till. Nedan presenteras de viktigaste och mest omfattande lagarna och styrdokumenten. 

Kommunallagen 
Kommunallagen reglerar kommunernas och landstingens organisation och ansvarsområden. Lagen 
reglerar bland annat likställighetsprincipen, sammanträdesregler, hur protokoll ska föras, initiativrätt, 
beredningskrav, delegering och beslutanderätt, anmälan av delegationsbeslut, jäv, ekonomisk 
förvaltning, revision, laglighetsprövning och intern styrning och kontroll. Kommunallagen ska 
tydliggöra de grundläggande demokratiska spelreglerna.  

Förvaltningslagen 

Lagen tydliggör krav på opartiskhet, omsorgsfull handläggning och enhetlig bedömning i olika 
avseenden. Förvaltningslagen anger även hur myndigheter ska handlägga sina ärenden samt ska 
bidra till att ge ett så korrekt underlag som möjligt för förvaltningsbesluten och därmed till att 
besluten blir riktiga i sak. Vidare ska lagen säkerställa att myndigheterna hjälper den enskilde att ta 
till vara sin rätt. Syftet är också att motverka att förvaltningsförfarandet tar för lång tid och att 
undvika att ärenden prövas i för många instanser. 

Diskrimineringslagen 
Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Offentlighets- och sekretesslagen 

Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande och 
övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt och 
om förbud att lämna ut allmänna handlingar. 

Arbetsmiljölagen 

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare 
och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. 

Skollagen 

Skollagen är beslutad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om 
förskoleverksamhet, fritidshem, skola och vuxenutbildning. Skollagen reglerar bland annat hur 
huvudmännen ska organisera skolan, hur skolans verksamhet ska utformas, rektorns ledningsansvar, 
betygssättning, regler för att motverka kränkande behandling och vad som gäller vid disciplinära 
åtgärder såsom avstängningar. 

  

   
 

  5 av 27 
 

Förordningar 

Förordningar är rättsregler som beslutas av regeringen. Det finns många olika förordningar, till 
exempel förordningar om de olika skolformerna och om statsbidrag. Förordningarna, liksom lagar 
och andra föreskrifter, är bindande och ska följas. De två huvudsakliga förordningarna för Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden är: 

Gymnasieförordningen (2010:2039) 

Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning 

Föreskrifter 
Skolverket kan besluta om bindande bestämmelser som kallas föreskrifter. En förutsättning är att 
regeringen har meddelat i en förordning att Skolverket får ge ut föreskrifter inom ett visst område. 
Föreskrifterna kan exempelvis gälla kursplaner och betygskriterier och bidrag för elever i fristående 
skolor.  

Allmänna råd 

Skolverket lämnar i allmänna råd rekommendationer till hur skolans författningar kan tillämpas. De 
allmänna råden måste alltid utgå från en författning. Råden bör följas om verksamheten inte 
uppfyller kraven i bestämmelserna på andra sätt. 

Läroplaner 

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som 
omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt 
mål och riktlinjer för arbetet. Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter 
används tre läroplaner med tillhörande kursplaner: 

• Läroplan för gymnasieskolan, Gy11  
• Läroplan för vuxenutbildningen, Lvux12 (reviderad 2017) 
• Läroplan för gymnasiesärskolan 

Reglemente 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, gäller bestämmelserna i 
de av fullmäktige beslutade reglementena. I Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente 
anges nämndens huvudsakliga ansvarsområden och huvuduppgifter.  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar i enlighet med skollagen för gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild 
utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt yrkeshögskolan. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar även för ledningen av den kommunala hälso- och 
sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola, för det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA) och för att driva elevhem enligt LSS (lagen om särskild service till 
funktionshindrade). 

Budget 
Kommunfullmäktige beslutar i budgeten de ekonomiska ramarna och anger inriktning för 
nämndernas arbete. Särskilda uppdrag ges också till nämnderna i budgeten. Nämnden anger i sin 
budget hur de ekonomiska resurserna skall användas och vilka områden som kommer att fokuseras, i 
syfte att uppnå en så hög kvalitet som möjligt.  
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Stadsövergripande styrdokument 
Utöver de lagar och övriga bestämmelser som angetts i detta dokument, finns i Borås Stad 
kommunövergripande styrdokument, i form av till exempel policys, riktlinjer och program, vilka även 
dessa är styrande för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet.  
 

1.2. Bildningsstaden  
Bildningsstaden är Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övergripande pedagogiska 
styrdokument och har som syfte att peka ut riktningen för det pedagogiska utvecklingsarbetet 2016–
2021. Styrdokumentet uttrycker ett antal målsättningar inom utvecklingsområdena Det goda 
lärandet, Värdegrund och Systematiskt kvalitetsarbete. Inom varje utvecklingsområde uttrycks 
omfattningen för respektive område, målbild samt ett förväntat förlopp i arbetet med att utveckla 
verksamheten.  

1.3. Lednings- och styrningsprocessen, tillitsbaserad styrning 
Kommunstyrelsen har beslutat att Borås Stads styr- och ledningssystem ska göras om för att bättre 
fungera i en organisation som arbetar tillitsbaserat. ”Tillitsbaserad styrning och ledning är en filosofi 
för kultur, styrning och organisering där fokus ligger på verksamhetens syfte och brukarens 
perspektiv och där alla strävar efter att visa tillit och förtjäna tillit.” (Tillitskommissionen, 2017). 

Tillitsbaserad styrning innehåller sju vägledande principer. 

• Tillit: Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med och ha 
positiva förväntningar.  

• Medborgarfokus: Sätt medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försök förstå vad 
medborgaren sätter värde på.  

• Helhetssyn: Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och 
samverka över gränser.  

• Handlingsutrymme: Delegera handlingsutrymme och välkomna medbestämmande, vara 
tydlig kring vem som har mandat att göra vad, och skapa goda förutsättningar för 
medarbetarna att klara sitt uppdrag. 

• Stöd: Säkerställ ett verksamhetsnära och kvalificerat professionellt, administrativt och 
psykosocialt stöd i kärnverksamheten. 

• Kunskap: Premiera kunskapsutveckling, lärande och en praktik baserad på vetenskap och 
beprövad erfarenhet.  

• Öppenhet: Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande och 
respektera kritik. 

På ledningskonferensen (samtliga chefer i förvaltningen) i april 2019 påbörjades förvaltningen sin 
tillitsresa. Nämnden kommer att få fördjupad information under hösten 2019. 
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Stadsövergripande styrdokument 
Utöver de lagar och övriga bestämmelser som angetts i detta dokument, finns i Borås Stad 
kommunövergripande styrdokument, i form av till exempel policys, riktlinjer och program, vilka även 
dessa är styrande för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet.  
 

1.2. Bildningsstaden  
Bildningsstaden är Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övergripande pedagogiska 
styrdokument och har som syfte att peka ut riktningen för det pedagogiska utvecklingsarbetet 2016–
2021. Styrdokumentet uttrycker ett antal målsättningar inom utvecklingsområdena Det goda 
lärandet, Värdegrund och Systematiskt kvalitetsarbete. Inom varje utvecklingsområde uttrycks 
omfattningen för respektive område, målbild samt ett förväntat förlopp i arbetet med att utveckla 
verksamheten.  

1.3. Lednings- och styrningsprocessen, tillitsbaserad styrning 
Kommunstyrelsen har beslutat att Borås Stads styr- och ledningssystem ska göras om för att bättre 
fungera i en organisation som arbetar tillitsbaserat. ”Tillitsbaserad styrning och ledning är en filosofi 
för kultur, styrning och organisering där fokus ligger på verksamhetens syfte och brukarens 
perspektiv och där alla strävar efter att visa tillit och förtjäna tillit.” (Tillitskommissionen, 2017). 

Tillitsbaserad styrning innehåller sju vägledande principer. 

• Tillit: Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med och ha 
positiva förväntningar.  

• Medborgarfokus: Sätt medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försök förstå vad 
medborgaren sätter värde på.  

• Helhetssyn: Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och 
samverka över gränser.  

• Handlingsutrymme: Delegera handlingsutrymme och välkomna medbestämmande, vara 
tydlig kring vem som har mandat att göra vad, och skapa goda förutsättningar för 
medarbetarna att klara sitt uppdrag. 

• Stöd: Säkerställ ett verksamhetsnära och kvalificerat professionellt, administrativt och 
psykosocialt stöd i kärnverksamheten. 

• Kunskap: Premiera kunskapsutveckling, lärande och en praktik baserad på vetenskap och 
beprövad erfarenhet.  

• Öppenhet: Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande och 
respektera kritik. 

På ledningskonferensen (samtliga chefer i förvaltningen) i april 2019 påbörjades förvaltningen sin 
tillitsresa. Nämnden kommer att få fördjupad information under hösten 2019. 
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2. Planeringsförutsättningar 
 

Årsredovisning 2018 

Nämnden redovisade för 2018 ett underskott på 21 421 tkr jämfört med budget. Den negativa 
budgetavvikelsen kan i huvudsak förklaras av ett underskott inom gymnasieskolan på 26,7 mnkr. 
Underskottet har flera orsaker, men de av betydelse är: 

• Höga personalkostnader som i sin helhet har ökat med 26 mnkr. Underskottet beror på att 
kostnadsutvecklingen mellan 2017 och 2018 varit mycket hög, både vad gäller personal- och 
materialkostnader. Detta har finansierats av stora tillfälliga bidrag från Migrationsverket och 
stora engångstilldelningar på ram (2016 23,8 mnkr och 2018 9,9 mnkr). De statliga 
ersättningarna från Migrationsverket minskade under 2018 med anledning av minskat antal 
asylsökande elever, men utan att motsvarande anpassningar genomfördes i verksamheten. 

• Kostnaden för köpta platser ökade med 22,9 mnkr. 
• En annan kostnadsavvikelse är sänkta statliga ersättningar från 42,4 mnkr till 22,5 mnkr. 
• Retroaktiva ersättningar på 5 mnkr som har utbetalats till två fristående gymnasieskolor för 

åren 2010 - 2014, samt en uppbokning för pågående utredning av retroaktiv ersättning på 1 
mnkr. 

Kostnadsutveckling personalkostnader 2014 - 2018, tabell: 

Personalkostnadsutveckling/elev, % 
 2015 2016 2017 2018  2014-2018 
Sven Eriksson 3,6% 12,1% 9,2% 7,4%  36,2% 
Bäckäng 4,9% 6,0% 4,8% 5,6%  23,1% 
Björkäng 2,4% -26,5% 96,7% 30,1%  92,6% 
Viskastrand 1,3% 3,6% 0,7% 4,3%  10,2% 
Almås 2,9% 3,3% 8,5% 6,7%  22,9% 

 

Utfall för köpta - sålda platser, diagram 
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Intäkter, budget – utfall diagram 

 

Totala kostnader, budget – utfall diagram 

 

Strukturella faktorer under utveckling 

• En förbättrad ekonomistyrning med transparent budgetprocess och resursfördelning som ger 
incitament för anpassningar 

• Periodiserad budget och månadsbokslut för en rättvisande bild 
• Systematisk och enhetlig budgetuppföljningsprocess 
• Tydliggörande av ekonomisk ansvarsfördelning mellan verksamhetschef och enhetschef 
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Intäkter, budget – utfall diagram 

 

Totala kostnader, budget – utfall diagram 

 

Strukturella faktorer under utveckling 

• En förbättrad ekonomistyrning med transparent budgetprocess och resursfördelning som ger 
incitament för anpassningar 

• Periodiserad budget och månadsbokslut för en rättvisande bild 
• Systematisk och enhetlig budgetuppföljningsprocess 
• Tydliggörande av ekonomisk ansvarsfördelning mellan verksamhetschef och enhetschef 
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Övriga resultat i årsredovisningen 

Kommunfullmäktiges mål 

För fem av målen är indikatorn grön, för fyra gul och för två röd. De två målområden där nämnden 
haft minskad måluppfyllelse är sjukfrånvaro och medarbetarnas hälsa. Samtliga fyra uppdrag är 
genomförda. 

Jämställdhet 

Inom området Jämställdhet har förvaltningen identifierat tre utvecklingsområden: 

· Följa könsuppdelad statistik inom skolklimatundersökningen som ett underlag för en fördjupad 
analys och framtagande av konkreta mål. 

· Följa könsuppdelad frånvarostatistik och deltagande i idrottsundervisningen som ett underlag för en 
fördjupad analys och framtagande av konkreta mål. 

· Initiera revidering av handboken “Förtryck i hederns namn”. 

 

2.1.1. Kvalitetsrapport 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat, både vad gäller kunskaper och värdegrund, 
har legat på en stabil nivå i paritet med riket eller något över under flera års tid. Förvaltningen har, 
inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns variationer mellan våra 
skolor men också inom skolor vad gäller andel elever med en yrkes- och högskoleförberedande 
examen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever med minst E i samtliga kurser.  

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och med koppling till den förvaltningsövergripande 
utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås har förvaltningen identifierat några övergripande 
förbättringsområden: 

• Träffsäkerheten i analysarbetet 
• Elevers upplevelse av delaktighet och inflytande 
• Främjande och förebyggande elevhälsoarbete 
• Digitala lärmiljöer 

2.1.2. Personalekonomisk redovisning 2018 
Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har genomsyrat personalarbetet under året. 
Förvaltningen har tillämpat KAL-gruppens beslut om möjlighet till rekryteringsbonus, lönetillägg för 
medarbetare 66+, möjlighet till studier på del av arbetstid, aktivt arbetsmiljöarbete, anmält 
medarbetare till Borås Stads interna chefsförsörjningsprogram med mera. Under året har 
ledningsgruppen påbörjat ett arbete med gemensamma utvecklingsområden och bemannat en 
arbetsgrupp som arbetar vidare med området “Kompetensförsörjning”. 

Det är en utmaning att kompetensförsörja en så stor och komplex organisation som en kommun, 
speciellt i tider när konkurrens om arbetskraften är stor. Arbetet med att attrahera, rekrytera, 
utveckla och behålla medarbetare sker parallellt på flera nivåer och på olika sätt.  

Under 2019 har ett nytt proaktivt angreppsätt tagit form, vilket syftar till att sänka sjukfrånvaron i 
Borås Stad till rimliga nivåer och skapa en frisk organisation genom projektet med samma namn. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

B 2528

   
 

  10 av 27 
 

 Statistikuppgifterna har i huvudsak hämtats ur personalsystemet. Den statistik som presenteras 
grundar sig på tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadsavlön under november månad 
2018, om inte annat anges. 

Verksamhetsmål 2018 Borås Stad: 

 Sjukfrånvaron uppgick till 7,4 procent så målet på 7,5 procent uppnåddes. 
 Hälsa - friska medarbetare under ett år uppgick till 29,1 procent. Målet var satt till 35 

procent. 
 Arbetade timmar av timavlönade medarbetare motsvarar 446,6 årsarbeten. Målet var 420 

årsarbeten. 

Verksamhetsmål 2018 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen: 

- Sjukfrånvaron uppgick till 4,7 procent så målet 4,0 procent uppnåddes ej. 
- Hälsa - friska medarbetare under ett år uppgick till 41,5 procent. Målet var satt till 50 

procent. 
- Arbetade timmar av timavlönade medarbetare motsvarar 16 årsarbeten. Målet var 20 

årsarbeten. 

Några fakta i korthet om Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

Anställda 

953 personer var tillsvidare- eller visstidsanställda den 1 november, 821 hade en 
tillsvidareanställning och 132 en tidsbegränsad anställning. 97,3 procent av de tillsvidareanställda har 
en heltidstjänst. Förvaltningens största yrkesgrupp är lärare, drygt 65 % av antalet anställda. 

Tidsbegränsade anställningar består främst av vikariat eller yrkeslärare som studerar till en 
yrkeslärarexamen. Vid mätning 1 augusti 2018 var 31 av 620 (5 %) lärare obehöriga enligt skollagen 
och har därmed tidsbegränsad anställning. 

Personalomsättning 

Personalomsättningen (extern rörlighet inklusive pensionsavgångar) i förvaltningen var åtta procent 
under 2018. Förvaltningens bedömning är att det är en rimlig nivå. 

Löneläge 

Förvaltningen har under flera års tid arbetat aktivt för att löneläget ska vara i paritet med jämförbara 
kommuner och förvaltningen bedömer idag att våra löner är konkurrenskraftiga. 

Chefer 

Totalt 41 chefer i förvaltningen varav 1 förvaltningschef, 7 verksamhetschefer, 23 rektorer, 6 
skolintendenter, 4 enhetschefer. Av förvaltningens chefer är andelen kvinnor 68 % och andelen män 
33 %. 9 (22 %) av cheferna har ansvar för 30 eller fler medarbetare. 

Kommunala aktivitetsansvaret 
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen löpande ska hålla sig informerad om 
hur ungdomar mellan 16 och 19 år som inte går i skolan och inte har tagit examen från gymnasiet 
håller sig sysselsatta. Kommunen ska föra ett register över dessa ungdomar samt erbjuda åtgärder. 
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 Statistikuppgifterna har i huvudsak hämtats ur personalsystemet. Den statistik som presenteras 
grundar sig på tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadsavlön under november månad 
2018, om inte annat anges. 

Verksamhetsmål 2018 Borås Stad: 

 Sjukfrånvaron uppgick till 7,4 procent så målet på 7,5 procent uppnåddes. 
 Hälsa - friska medarbetare under ett år uppgick till 29,1 procent. Målet var satt till 35 

procent. 
 Arbetade timmar av timavlönade medarbetare motsvarar 446,6 årsarbeten. Målet var 420 

årsarbeten. 

Verksamhetsmål 2018 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen: 

- Sjukfrånvaron uppgick till 4,7 procent så målet 4,0 procent uppnåddes ej. 
- Hälsa - friska medarbetare under ett år uppgick till 41,5 procent. Målet var satt till 50 

procent. 
- Arbetade timmar av timavlönade medarbetare motsvarar 16 årsarbeten. Målet var 20 

årsarbeten. 

Några fakta i korthet om Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

Anställda 

953 personer var tillsvidare- eller visstidsanställda den 1 november, 821 hade en 
tillsvidareanställning och 132 en tidsbegränsad anställning. 97,3 procent av de tillsvidareanställda har 
en heltidstjänst. Förvaltningens största yrkesgrupp är lärare, drygt 65 % av antalet anställda. 

Tidsbegränsade anställningar består främst av vikariat eller yrkeslärare som studerar till en 
yrkeslärarexamen. Vid mätning 1 augusti 2018 var 31 av 620 (5 %) lärare obehöriga enligt skollagen 
och har därmed tidsbegränsad anställning. 

Personalomsättning 

Personalomsättningen (extern rörlighet inklusive pensionsavgångar) i förvaltningen var åtta procent 
under 2018. Förvaltningens bedömning är att det är en rimlig nivå. 

Löneläge 

Förvaltningen har under flera års tid arbetat aktivt för att löneläget ska vara i paritet med jämförbara 
kommuner och förvaltningen bedömer idag att våra löner är konkurrenskraftiga. 

Chefer 

Totalt 41 chefer i förvaltningen varav 1 förvaltningschef, 7 verksamhetschefer, 23 rektorer, 6 
skolintendenter, 4 enhetschefer. Av förvaltningens chefer är andelen kvinnor 68 % och andelen män 
33 %. 9 (22 %) av cheferna har ansvar för 30 eller fler medarbetare. 

Kommunala aktivitetsansvaret 
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen löpande ska hålla sig informerad om 
hur ungdomar mellan 16 och 19 år som inte går i skolan och inte har tagit examen från gymnasiet 
håller sig sysselsatta. Kommunen ska föra ett register över dessa ungdomar samt erbjuda åtgärder. 
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Antalet elever som finns i KAA är ca 400. Endast en mindre del av de unga deltar i någon aktivitet 
som anordnas inom KAA. Detta hänger delvis ihop med svårigheter att nå de unga och motivera dem 
till att delta i aktiviteter.  

I den analys som genomförts av GVUF framkommer att ungdomarna i KAA har en varierad, ofta 
komplex, problematik som pågått längre tid. Allmängiltiga svar saknas, men några observationer: 

- Utbredd psykisk ohälsa. Minst två fulla klassrum 
- Skolfaktorer, ofta socialt utanförskap 
- Ovilja till de möjligheter som erbjuds på introduktionsprogrammen 

2.2. Omvärldsbevakning 
2.2.1. Öppna jämförelser 
Eleverna i Borås Stads gymnasieskolor når mycket goda resultat jämfört med medelvärdet för 
samtliga gymnasieskolor i riket. Inom fyra av fem områden ligger Borås Stads gymnasieskolor bland 
de bästa 25 procenten av landets kommuner. Inom området som mäter genomsnittlig betygspoäng 
ligger nivån i paritet med medel för riket.  

2.2.2. Skolans digitalisering  
Skolans digitalisering är en angelägenhet för hela samhället. Därför är lärarnas kompetens inom 
området avgörande. Lärare ska dels behärska tekniken men också ha förmåga att kritiskt granska 
teknikens påverkan på undervisningen. Det är också viktigt med en ändamålsenlig digital 
infrastruktur. 

I ett allt mer digitaliserat samhälle där kraven på digital kompetens ökar är det viktigt att eleverna får 
möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens och sin förståelse för hur det digitala påverkar 
individ- och samhällsutveckling. 

Alla elever ska ha tillgång till rätt digitala verktyg utifrån deras individuella behov och förutsättningar. 
Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital 
teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera information. 

I arbetet med att digitalisera skolan behöver förvaltningen tillse att det finns en gemensam målbild 
och likvärdighet i hela verksamheten, att lärare har den kompetens som krävs samt att de digitala 
system vi använder är väl anpassade till de behov som finns. 

2.3. Nya lagar och styrdokument avseende grunduppdraget 
Förändringar i skollagen för introduktionsprogrammen 

Planera utbildningen på introduktionsprogram 

Från den 1 juli 2019 ska planen för utbildningen på introduktionsprogram även innehålla information 
om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. 

Preparandutbildningen försvinner 

Från och med den 1 juli 2019 ersätts preparandutbildningen av programinriktat val (det program som 
nu heter programinriktat individuellt val). 

Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas när de börjar på språkintroduktion  

Nyanlända elever som börjar på språkintroduktion ska få sina kunskaper bedömda. Det innebär att 
elevens bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter 
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ska kartläggas. Reglerna trädde ikraft 1 juli 2018 men ska tillämpas på utbildning som påbörjas från 
och med 1 juli 2019. 

Ändring i poängplanen för fjärde tekniskt år 

Ändringarna berör framförallt profilerna design- och produktutveckling och produktionsteknik, men 
påverkar också de övriga profilerna. Ändringarna ska användas för första gången på kurser som 
påbörjas från och med den 1 juli 2019. 

Mentorskap i gymnasieskolan 

Från den 1 juli 2019 ska alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha en mentor som ska 
följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation under elevens hela utbildning. Mentorn ska 
upptäcka om eleven behöver stöd och meddela detta till berörd skolpersonal. 

En mentor ska vara en person som kan få en samlad bild av elevens studiesituation på utbildningen. 
Dessutom kan mentorn vara till stöd i elevens utveckling att bli vuxen. Eleven ska ha en person på 
skolan som hon eller han kan bygga en förtroendefull relation till. Rektor beslutar om vilka som ska 
vara mentorer. Det är även fortsättningsvis rektor som har ansvar för att utreda behov av särskilt 
stöd (Skollagen 3 kap. 8 §).  

Förändringar i läroplanen för att främja trygghet och studiero 

I läroplanen för gymnasieskolan blir rektorns ansvar när det gäller trygghet och studiero tydligare. I 
läroplanen sker också ändringar för att markera att elever ska visa respekt för och hänsyn mot 
skolans personal och andra elever. Vikten av att eleven genom egen ansträngning och delaktighet tar 
ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö betonas också. 

Barnkonventionen blir lag 

Barnkonventionen blir en del av svensk lag från den 1 januari 2020. 

Handel som ny inriktning på gymnasieskolans ekonomiprogram 

För att handelsbranschen ska få bättre möjligheter att klara sin kompetensförsörjning har regeringen 
tidigare gett Skolverket i uppdrag att utveckla handels- och administrationsprogrammet. Nu har 
Skolverket även fått i uppdrag att föreslå en försöksverksamhet med inriktning mot handelsområdet 
på gymnasieskolans ekonomiprogram. Inriktningen förväntas kunna påbörjas höstterminen 2021.  

Utredning nytt betygsystem 

Regeringen har tillsatt en betygsutredning som ska föreslå hur ämnesbetyg kan utformas för 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredningen ska också se över hur betygen skulle kunna ge 
en mer rättvisande bild av elevernas faktiska kunskaper i ett ämne, även när kunskaperna är ojämna. 
Utredningen ska också undersöka hur elevernas kunskapsutveckling kan synliggöras och 
dokumenteras när de inte når ett godkänt betyg. Utredningen ska redovisa sina förslag senaste den 
30 november 2019. 

Utredning om planering och dimensionering av kommunal vuxenutbildning och gymnasieskola 

Utredaren Lars Stjernkvist har fått i uppdrag av regeringen att föreslå hur utbildning inom 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 
(särvux) bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. 
Syftet med utredningen är bland annat att trygga den regionala och nationella 
kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra tillgången till ett allsidigt 
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ska kartläggas. Reglerna trädde ikraft 1 juli 2018 men ska tillämpas på utbildning som påbörjas från 
och med 1 juli 2019. 

Ändring i poängplanen för fjärde tekniskt år 

Ändringarna berör framförallt profilerna design- och produktutveckling och produktionsteknik, men 
påverkar också de övriga profilerna. Ändringarna ska användas för första gången på kurser som 
påbörjas från och med den 1 juli 2019. 

Mentorskap i gymnasieskolan 

Från den 1 juli 2019 ska alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha en mentor som ska 
följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation under elevens hela utbildning. Mentorn ska 
upptäcka om eleven behöver stöd och meddela detta till berörd skolpersonal. 

En mentor ska vara en person som kan få en samlad bild av elevens studiesituation på utbildningen. 
Dessutom kan mentorn vara till stöd i elevens utveckling att bli vuxen. Eleven ska ha en person på 
skolan som hon eller han kan bygga en förtroendefull relation till. Rektor beslutar om vilka som ska 
vara mentorer. Det är även fortsättningsvis rektor som har ansvar för att utreda behov av särskilt 
stöd (Skollagen 3 kap. 8 §).  

Förändringar i läroplanen för att främja trygghet och studiero 

I läroplanen för gymnasieskolan blir rektorns ansvar när det gäller trygghet och studiero tydligare. I 
läroplanen sker också ändringar för att markera att elever ska visa respekt för och hänsyn mot 
skolans personal och andra elever. Vikten av att eleven genom egen ansträngning och delaktighet tar 
ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö betonas också. 

Barnkonventionen blir lag 

Barnkonventionen blir en del av svensk lag från den 1 januari 2020. 

Handel som ny inriktning på gymnasieskolans ekonomiprogram 

För att handelsbranschen ska få bättre möjligheter att klara sin kompetensförsörjning har regeringen 
tidigare gett Skolverket i uppdrag att utveckla handels- och administrationsprogrammet. Nu har 
Skolverket även fått i uppdrag att föreslå en försöksverksamhet med inriktning mot handelsområdet 
på gymnasieskolans ekonomiprogram. Inriktningen förväntas kunna påbörjas höstterminen 2021.  

Utredning nytt betygsystem 

Regeringen har tillsatt en betygsutredning som ska föreslå hur ämnesbetyg kan utformas för 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredningen ska också se över hur betygen skulle kunna ge 
en mer rättvisande bild av elevernas faktiska kunskaper i ett ämne, även när kunskaperna är ojämna. 
Utredningen ska också undersöka hur elevernas kunskapsutveckling kan synliggöras och 
dokumenteras när de inte når ett godkänt betyg. Utredningen ska redovisa sina förslag senaste den 
30 november 2019. 

Utredning om planering och dimensionering av kommunal vuxenutbildning och gymnasieskola 

Utredaren Lars Stjernkvist har fått i uppdrag av regeringen att föreslå hur utbildning inom 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 
(särvux) bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. 
Syftet med utredningen är bland annat att trygga den regionala och nationella 
kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra tillgången till ett allsidigt 
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brett utbud av utbildningar av hög kvalitet. Syftet är även att främja en likvärdig utbildning och 
minska segregationen inom gymnasieskolan. Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag senast den 
3 februari 2020. 

 

2.4. Kompetensförsörjning 
Att lärare har adekvat utbildning är viktigt för kvaliteten i undervisningen. Forskning pekar på att 
lärares professionalism, kompetens och ledning har avgörande betydelse när det gäller att ge elever 
en undervisning med hög kvalitet. 

Det råder idag stor brist på behöriga lärare och förskollärare. Enligt arbetsgivarnas bedömningar i 
Statistiska centralbyråns (SCB) senaste arbetskraftsbarometer, är det störst brist på lärare i 
grundskolans senare år i matematik och naturvetenskap där hela 96 procent av arbetsgivarna 
upplevt brist på nyutexaminerade. Många arbetsgivare bedömer även att det är brist på lärare i 
grundskolans senare år i språk och samhällsorienterande ämnen, förskollärare, speciallärare, 
specialpedagoger och gymnasielärare i matematik och naturvetenskap. Störst brist framöver 
beräknas det bli på förskollärare, ämneslärare i grundskolans årskurs 7–9 och lärare i grundskolans 
tidigare år. Även vad gäller yrkeslärare förväntas rekryteringsbehovet bli stort i förhållande till 
dagens lärarkår. 

Det totala behovet av personal i skolväsendet förväntas enligt Skolverkets lärarprognos på nationell 
nivå öka med cirka 40 000 heltidstjänster fram till 2031. 

 Med dagens nivå av antalet som påbörjar en lärarutbildning och nuvarande examensfrekvenser 
beräknas antalet examinerade lärare uppgå till totalt 145 000 lärare och förskollärare fram till 2031, 
vilket leder till en bristsituation på cirka 80 000 lärare och förskollärare 2031. 

Denna brist beror på flera olika faktorer. En central faktor är att en betydande andel utbildade lärare 
lämnar yrket för anställningar inom andra sektorer. Enligt en undersökning från SCB var arbetsmiljön 
(stress och arbetsbelastning) samt arbetsvillkor (lön och arbetstider) de huvudsakliga anledningarna 
till att lärare valt att byta karriär. Många lärare angav också att de helt enkelt ville vidare i karriären. 
(Skolverket, PM lärarförsörjning, 2018) 

Förvaltningens största yrkesgrupp är lärare. I Bildningsstaden uttrycks följande: 

”Kompetenta lärare 

Politiker, förvaltningschef och skolledare ska ansvara för att skapa möjligheter för lärare att utvecklas 
i sin profession genom såväl kollegialt lärande som vetenskapliga studier och attraktiva karriärvägar”. 

Vid den senaste mätningen (augusti 2018) var 95 % av förvaltningens lärare behöriga enligt 
skollagen. 

Kompetensförsörjningen är något som anses vara en av de största framtidsutmaningarna för våra 
skolor. Förvaltningen har identifierat området som en av fyra gemensamma utmaningar att arbeta 
fokuserat med inom de närmaste åren.  
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Åldersstrukturen för förvaltningens tillsvidareanställda lärare ser ut enligt följande: 

 

2.4.1. Lagförslag med inverkan på området kompetensförsörjning  
 Ett arbete pågår för lagstiftaren utifrån Slutbetänkandet “Med undervisningsskicklighet i centrum – 
ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)” med ett förslag om 
Professionsprogram för lärare. Slutbetänkandet som har lämnats till regeringen från Björn Åstrand 
bygger på att se till att legitimerade lärare och rektorer ges möjlighet att delta i sådan 
kompetensutveckling som bidrar till att öka yrkesskickligheten och kan ligga till grund för ett 
kompetenserkännande, detta genom systematisk fortbildning utifrån professionsprogrammet och 
nationella kompetensbeskrivningar. Enligt förslaget bör lagstiftaren titta närmare på att ställa krav på 
huvudmannen att inrätta karriärsteg för yrkesskickliga lärare, att huvudmannen ska sträva efter att 
för vissa arbetsuppgifter huvudsakligen använda lärare som erkänts ha en viss kompetens samt att 
huvudmannen ska sträva efter att anställa lärare med forskarutbildning. 

Professionsprogrammet kopplat till kompetensbeskrivningar och karriärsteg föreslås att utformas på 
ett sådant sätt att det motverkar det klassiska hierarkiska synsättet att se på begreppet karriär, utan 
att uppmuntra att värdesätta karriär som en kontinuerlig process där breddning, specialisering och 
fördjupning är en väg som är lika högt värderad som att gå vidare till exempelvis en chefsbefattning.  

Förvaltningens bedömning är att noggrant följa utvecklingen av de lagförslag som är på gång då de 
kan komma att påverka processer inom områdena kompetensförsörjning och rekrytering, 
kompetensutveckling men också hur huvudmannen organiserar medarbetare i verksamheten. 

2.5. Ekonomiska förutsättningar, Ramar 2020 
2.5.1. Ekonomiska omvärldsfaktorer 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) spår i sin ekonomirapport under våren 2019 att den starka 
svenska konjunkturen mattas av och går mot sitt slut. Landets BNP-tillväxt bedöms falla från 2,4 
procent 2018 till 1,4 procent under 2019 och 2020. Skatteunderlagstillväxten kommer också att 
mattas av, från att ha legat på 3,8 % tillväxt under 2018 förväntas den hamna på mer beskedliga 3,2 
% under 2019 och falla ytterligare något under 2020. 

SKL visar samtidigt att det demografiska trycket kommer vara fortsatt högt på landets kommuner. 
Välfärden har stora utmaningar att hantera på grund av en åldrande befolkning och ökning av barn- 
och ungdomskullarna. 
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Åldersstrukturen för förvaltningens tillsvidareanställda lärare ser ut enligt följande: 

 

2.4.1. Lagförslag med inverkan på området kompetensförsörjning  
 Ett arbete pågår för lagstiftaren utifrån Slutbetänkandet “Med undervisningsskicklighet i centrum – 
ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)” med ett förslag om 
Professionsprogram för lärare. Slutbetänkandet som har lämnats till regeringen från Björn Åstrand 
bygger på att se till att legitimerade lärare och rektorer ges möjlighet att delta i sådan 
kompetensutveckling som bidrar till att öka yrkesskickligheten och kan ligga till grund för ett 
kompetenserkännande, detta genom systematisk fortbildning utifrån professionsprogrammet och 
nationella kompetensbeskrivningar. Enligt förslaget bör lagstiftaren titta närmare på att ställa krav på 
huvudmannen att inrätta karriärsteg för yrkesskickliga lärare, att huvudmannen ska sträva efter att 
för vissa arbetsuppgifter huvudsakligen använda lärare som erkänts ha en viss kompetens samt att 
huvudmannen ska sträva efter att anställa lärare med forskarutbildning. 

Professionsprogrammet kopplat till kompetensbeskrivningar och karriärsteg föreslås att utformas på 
ett sådant sätt att det motverkar det klassiska hierarkiska synsättet att se på begreppet karriär, utan 
att uppmuntra att värdesätta karriär som en kontinuerlig process där breddning, specialisering och 
fördjupning är en väg som är lika högt värderad som att gå vidare till exempelvis en chefsbefattning.  

Förvaltningens bedömning är att noggrant följa utvecklingen av de lagförslag som är på gång då de 
kan komma att påverka processer inom områdena kompetensförsörjning och rekrytering, 
kompetensutveckling men också hur huvudmannen organiserar medarbetare i verksamheten. 

2.5. Ekonomiska förutsättningar, Ramar 2020 
2.5.1. Ekonomiska omvärldsfaktorer 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) spår i sin ekonomirapport under våren 2019 att den starka 
svenska konjunkturen mattas av och går mot sitt slut. Landets BNP-tillväxt bedöms falla från 2,4 
procent 2018 till 1,4 procent under 2019 och 2020. Skatteunderlagstillväxten kommer också att 
mattas av, från att ha legat på 3,8 % tillväxt under 2018 förväntas den hamna på mer beskedliga 3,2 
% under 2019 och falla ytterligare något under 2020. 

SKL visar samtidigt att det demografiska trycket kommer vara fortsatt högt på landets kommuner. 
Välfärden har stora utmaningar att hantera på grund av en åldrande befolkning och ökning av barn- 
och ungdomskullarna. 
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Detta pekar på att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden står inför kommande utmaningar.  Det 
kommer vara viktigare än någonsin att långsiktigt planera för en god ekonomisk hushållning och en 
verksamhet i ekonomisk balans. Under utmanande tider blir det även än viktigare med 
budgetprocessen och en noggrann, systematisk budgetuppföljning.  

Vissa delar av verksamheten är statsbidragsfinansierad, framförallt inom språkintroduktionen för 
nyanlända och inom Vuxenutbildningen. Dessa riktade bidrag bör hanteras som osäkra intäkter, de 
kan tillkomma med kort varsel och de kan dras undan med kort varsel, vilket vi sett de senaste åren. 
Detta pekar på vikten av noggrann ekonomisk uppföljning av dessa medel och att den verksamhet 
som görs med denna finansiering hanteras på ett sådant sätt att den snabbt kan anpassas efter 
förändrade förutsättningar. 

2.5.2. Budgetram för 2020 
Den ingående budgetramen från 2019 är 526,9 mnkr. 

De procentsatser som används för att räkna upp de ekonomiska ramarna i budget 2020 är 2,7 % för 
personalkostnader och 1,8 % för övriga kostnader. Detta höjer budgetutrymmet för samtliga enheter 
med 12,7 mnkr. 

Volymjusteringen för befolkningsunderlaget gällande gruppen 16 – 18 åringar är för budgetåret en 
ökning på 2,37 % (2,45 %). Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kompenseras med 75 % av 
denna förväntade förändring, vilket höjer ramen med 6,8 mnkr. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige gäller effektiviseringskrav även i år på 0,5 %, vilket sänker 
budgetramen med 2,7 mnkr. 

Budgetram för 2020 blir med ovan beskrivna förändringar 543,8 mnkr. 

2.5.3. Budgetdisponeringar 2020 
Enligt beslut i kommunfullmäktige skall 1 % av tilldelad ram, motsvarande 5,4 mnkr, avsättas till i en 
central buffert för oförutsedda händelser. 

Uppräkningen för löne- och kostnadsökningar tillfaller samtliga verksamheter och volymjusteringen 
för befolkningsunderlaget tillfaller gymnasieskolan.  

Förväntade löneökningar kommer i budget 2020 beräknas med 2,8 % för samtliga personalkategorier 
från och med april 2020 (månadslön räknas upp med 2,8% * 9/12 = 2,1%) och personalomkostnads-
pålägget beräknas till 40,80 % (39,80%). Det ger en kalkylerad kostnadsökning på ca 4 mnkr. 

2.5.4. Ekonomiska planeringsförutsättningar 
I budget 2012 beslutades att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skall erbjuda alla 
gymnasieprogram och inriktningar, utom naturbruk. Detta medför att både fasta resurser som 
lokaler/inventarier och rörliga resurser som personal, läggs på att driva vissa utbildningar med 
förhållandevis få elever. Inom de yrkesinriktade programmen är denna trend särskilt tydlig. 

Preliminära antagningsuppgifter inför start av läsåret 2019/2020, pekar på att det kommer uppstå en 
kö på drygt 130 ungdomar till samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet och teknikprogrammet. 
Däremot kommer det finnas omkring 220 lediga platser till flera olika program, framförallt de 
yrkesinriktade. 

Nämnden ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret. Ett intensifierat arbete med ökad 
ambitionsnivå kommer medföra resursbehov, när de individer som ingår i ansvaret kommer till 
skolan.  
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Flyktingersättningen minskar kraftigt, vilket medför att de elever som finansierats av dessa bidrag nu 
ska finansieras av ram. Detta påverkar språkintroduktionen på gymnasiet och sfi inom 
Vuxenutbildningen. 

Anhöriginvandringen som fortsätter efter flyktingvågen innebär att kategorin “övriga invandrare” 
kommer att öka. Sfi för dessa finansieras av den kommunala ramen, utan externfinansiering. 

Det har kommit signaler från Skolverket gällande att yrkesutbildningen inom Vuxenutbildningen 
kommer bli rättighetslagstiftad.  Vi har också fått signaler om att Arbetsförmedlingen kommer kunna 
anvisa personer att läsa kurser inom Vuxenutbildningen. Den lågkonjunktur som SKL prognostiserar 
kommer medföra ett ökat tryck på Vuxenutbildningen. Sammantaget visar detta att trycket på 
Vuxenutbildningen kommer att öka. 

2.5.5. Behov av medel utöver ram 
Många av de elever som inte antas till sitt förstahandsval i Borås Stads gymnasieskolor kommer att 
välja en fristående skola vilket påverkar kostnaderna i budgeten för köpta - sålda platser. Vi ser en 
försiktig trend att eleverna som söker sig till Borås från grannkommunerna minskar något i antal, 
vilket påverkar intäkten i denna budget. Prognosen för 2019 visar på ett utfall på 12 mnkr över 
budget här och nivån för år 2020 bedöms vara lika. Om motsvarande belopp skall hanteras genom 
besparingsåtgärder på gymnasieskolorna kommer detta få stora konsekvenser för undervisningen. 

Skolskjutskostnaden har skjutit i höjden i och med beslutet att alla elever i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan får busskort under terminerna. Prognosen för 2019 visar ett utfall på 4 mnkr över 
budget och nivån för år 2020 bedöms vara lika. 

Västtrafik har hittills fakturerat skolbusskorten med halvårsvis fördröjning, men uppger att de under 
år 2020 kommer ändra sitt system för skolbusskort och det medför en ny faktureringsperiodicitet. 
Månadsfakturering kommer införas, samtidigt som fakturorna avseende hösten 2019 kommer under 
början av år 2020. Detta ger en engångseffekt på ett budgetår på ca 12 mnkr. 

Ett framgångsrikt arbete med KAA kommer innebära en ökning av elever till gymnasieskolan. Dessa 
elever kommer kräva ytterligare resurser.  Ett positivt scenario som innebär att 30 av dessa individer 
börjar i gymnasieskolan skulle kräva resurser på 3 mnkr under 2020, baserat på en genomsnittlig 
programpeng. Sett över en tioårsperiod kommer ett framgångsrikt arbete här kräva en nivåhöjning 
av ramen göras med 3 mnkr per år under en tioårsperiod. 

Sammantaget visar ovanstående följande behov för budgetåret 2020, utöver budgeterad ram: 

• Köpta - sålda platser, ökat behov på 12 mnkr. 
• Skolskjuts, ökat behov på 4 mnkr. 
• Effekten av ändrad faktureringsperiodicitet för skolbusskort år 2020, ökat behov på 12 mnkr. 
• Elever som nu är i KAA-registret startar skolan, ökat behov på 3 mnkr. 

Ovanstående innebär en totalt ökning av ram för 2020 med 31 mnkr.  
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Flyktingersättningen minskar kraftigt, vilket medför att de elever som finansierats av dessa bidrag nu 
ska finansieras av ram. Detta påverkar språkintroduktionen på gymnasiet och sfi inom 
Vuxenutbildningen. 

Anhöriginvandringen som fortsätter efter flyktingvågen innebär att kategorin “övriga invandrare” 
kommer att öka. Sfi för dessa finansieras av den kommunala ramen, utan externfinansiering. 

Det har kommit signaler från Skolverket gällande att yrkesutbildningen inom Vuxenutbildningen 
kommer bli rättighetslagstiftad.  Vi har också fått signaler om att Arbetsförmedlingen kommer kunna 
anvisa personer att läsa kurser inom Vuxenutbildningen. Den lågkonjunktur som SKL prognostiserar 
kommer medföra ett ökat tryck på Vuxenutbildningen. Sammantaget visar detta att trycket på 
Vuxenutbildningen kommer att öka. 

2.5.5. Behov av medel utöver ram 
Många av de elever som inte antas till sitt förstahandsval i Borås Stads gymnasieskolor kommer att 
välja en fristående skola vilket påverkar kostnaderna i budgeten för köpta - sålda platser. Vi ser en 
försiktig trend att eleverna som söker sig till Borås från grannkommunerna minskar något i antal, 
vilket påverkar intäkten i denna budget. Prognosen för 2019 visar på ett utfall på 12 mnkr över 
budget här och nivån för år 2020 bedöms vara lika. Om motsvarande belopp skall hanteras genom 
besparingsåtgärder på gymnasieskolorna kommer detta få stora konsekvenser för undervisningen. 

Skolskjutskostnaden har skjutit i höjden i och med beslutet att alla elever i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan får busskort under terminerna. Prognosen för 2019 visar ett utfall på 4 mnkr över 
budget och nivån för år 2020 bedöms vara lika. 

Västtrafik har hittills fakturerat skolbusskorten med halvårsvis fördröjning, men uppger att de under 
år 2020 kommer ändra sitt system för skolbusskort och det medför en ny faktureringsperiodicitet. 
Månadsfakturering kommer införas, samtidigt som fakturorna avseende hösten 2019 kommer under 
början av år 2020. Detta ger en engångseffekt på ett budgetår på ca 12 mnkr. 

Ett framgångsrikt arbete med KAA kommer innebära en ökning av elever till gymnasieskolan. Dessa 
elever kommer kräva ytterligare resurser.  Ett positivt scenario som innebär att 30 av dessa individer 
börjar i gymnasieskolan skulle kräva resurser på 3 mnkr under 2020, baserat på en genomsnittlig 
programpeng. Sett över en tioårsperiod kommer ett framgångsrikt arbete här kräva en nivåhöjning 
av ramen göras med 3 mnkr per år under en tioårsperiod. 

Sammantaget visar ovanstående följande behov för budgetåret 2020, utöver budgeterad ram: 

• Köpta - sålda platser, ökat behov på 12 mnkr. 
• Skolskjuts, ökat behov på 4 mnkr. 
• Effekten av ändrad faktureringsperiodicitet för skolbusskort år 2020, ökat behov på 12 mnkr. 
• Elever som nu är i KAA-registret startar skolan, ökat behov på 3 mnkr. 

Ovanstående innebär en totalt ökning av ram för 2020 med 31 mnkr.  
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2.6. Befolkningsutveckling, antagningsstatistik, tillgång till utbildning 
 

 

Diagrammet utgår från nuläget med alla elever i Borås Stads gymnasieskolor våren 2019. Den 
markanta ökningen i blå linje i diagrammet, mellan nuvarande elevkull och kommande elevkull 
(skillnad mellan nuläget – befolkningsprognosen) förklaras av de individer i befolkningsunderlaget 
som inte går i gymnasieskolan, det vill säga de som antas finnas i registret för det kommunala 
aktivitetsansvaret. 

Den prognosticerade befolkningsökningen för 16-åringar är hämtad dels från Borås Stads 
stadsledningskansli (blå streckad linje) och dels från samverkanskommunernas befolkningsprognoser 
för åldersgruppen (regional samverkan, orange streckad linje). Samverkanskommunernas 
prognosticerade elevantal i Borås stads gymnasieskolor är beräknat på historiskt faktum att ca 25 % 
av deras ungdomar väljer gymnasieskolor i Borås. 

Utifrån befolkningsprognosen kommer elevantalet att öka något mellan åren 2019 - 2021. Prognosen 
visar också att elevantalet mellan åren 2021 - 2025 kommer öka i högre takt per år. 
Befolkningsprognosen innehåller in- och utflyttningar, födda och döda. Prognosen räknar inte in 
flyktingar/asylsökande förrän den dag de eventuellt blir folkbokförda i kommunen. Anledningen till 
detta är att gruppen flyktingar/asylsökande är osäkra kommuninvånare eftersom alla inte får 
uppehållstillstånd eller stannar kvar i kommunen efter att de eventuellt fått uppehållstillstånd. 
Boråsregionens etableringscenter (BREC) bedömer att det är cirka 10 nyanlända elever som är 
inflyttade till Borås mars 2019. 

Befolkningsprognosen påverkar behovet av platser på våra skolor och den visar att utifrån nuläget 
kommer det behövas ytterligare 1000 – 1100 elevplatser till år 2025. 

2.6.1. Antagningsstatistik – val 1 
En kartläggning över hur många procent av eleverna som antagits på sitt förstahandsval till Borås 
Stads kommunala gymnasieskolor med hemkommun i Sjuhärad visar att det 2016 var 84,1 procent av 
eleverna som var antagna på val 1 den 15 september. För 2017 var det 85 procent och för 2018 var 
det 82 procent. Kartläggningen är gjord på nationella program och efter avslutad reservantagning. 
Det är rimligt att anta att resultatet är högre efter avslutad reservantagning än efter slutlig antagning 
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och att eleverna med hjälp av omval och efter att en viss andel elever tackat nej till erbjudna platser 
kunnat erbjudas högre val i reservantagningarna i augusti/september. Nedanstående diagram visar 
med motsvarande siffror för åren 2011–2018 att antalet elever som är antagna på sitt förstahandsval 
har sjunkit. 

 

Slutsatser utifrån detta är att antalet platser under de senaste 5 åren inte har utökats i samma takt 
som efterfrågan har ökat. Konkurrensen om utbildningsplatser på de mest populära programmen 
och till Introduktionsprogrammet kommer att öka i takt med att elevkullarna blir större. Inför läsåret 
2019/20 utökas antalet platser på några av de mest sökta programmen, men ytterligare utökningar 
av platser kommer att krävas för att möta det framtida behovet.  

2.6.2. Trender när det gäller ungdomars preferenser (yrkes – högskoleförberedande) 
Enligt Skolverket går 352 300 elever i gymnasieskolan i riket läsåret 2018/19. Det är 4 400 fler elever 
jämfört med föregående läsår vilket motsvarar en ökning med ungefär en procent. Antalet elever 
ökar på både de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen jämfört med läsåret 
2017/18. På de högskoleförberedande programmen går det omkring 201 300 elever, ca 7 300 fler än 
föregående år (4 %). På yrkesprogrammen går det motsvarande 99 200 elever, ungefär 4 400 fler än 
förra året (5 %). Ökningen av antalet elever i gymnasieskolan förväntas fortsätta. Enligt Skolverkets 
prognos, som sträcker sig fram till läsåret 2024/25, beräknas en fortsatt ökning på omkring 30 000 
elever. 

2.6.3. Antagningsstatistik, dimensionering 
Uppdraget till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är att ge alla elever likvärdiga 
förutsättningar att fullfölja sin utbildning och lyckas i skolan.  

I diagram och tabeller nedan visas statistik över antal sökande i förhållande till antal platser per 
program (mars 2019). Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens bedömning är att 
dimensioneringen av antal platser på samtliga program behöver ses över i syfte att utöka/dra ner på 
platser där det finns behov av det. Det finns idag program som under en längre tidsperiod inte fyllt 
utbildningsplatserna samtidigt som det finns andra program där meritvärdena skjutit i höjden som en 
följd av hård konkurrens om platserna. En konsekvens av detta är att elever med låga meritvärden, 
som gjort sig behöriga till ett nationellt program, inte kommer in på något av de val de önskat. 
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Diagram: Statistik över högskoleförberedande program, mars 2019: 

 

Diagram: Statistik över högskoleförberedande program, mars 2019: 

 

 

Elever som saknar behörighet till ett nationellt program hänvisas till någon av inriktningarna på 
Introduktionsprogrammet (IM/IMPRO). Utvecklingen av elevernas (med hemkommun Borås) 
behörighet från de tre senaste åren baseras på de elever som gjort en ansökan till gymnasieskolan 
för respektive år. Där ses en ökning av antalet elever som blev behöriga till IMPRO utifrån 
slutbetygen. För 2016 blev 73 elever behöriga till IMPRO, 2017 var motsvarande 116 elever och 2018 
blev 146 behöriga till IMPRO utifrån sina slutbetyg. Diagrammet nedan visar antalet IMPRO-platser i 
förhållande till antal elever som är behöriga till en IMPRO-plats. Av diagrammet framgår att antalet 
platser inte matchar det faktiska behovet av platser.  
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GYSÄR och VUX har också ökande antal elever men bedöms i nuläget ha de förutsättningar som är 
nödvändiga för att matcha antalet platser utifrån de behov som finns.  

2.7. Måluppfyllelse 
2.7.1. Elever med en högskoleförberedande- respektive yrkesexamen 
Andelen elever som gick ut med en högskoleförberedande- respektive yrkesexamen i Borås Stads 
gymnasieskolor läsåret 2017/18 var 93 %. Andelen elever med examen från högskoleförberedande 
program var 93,8 % och för yrkesprogram var motsvarande andel 91,9 %. 

2.7.2. Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen från nationellt program 
Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen i Borås Stads gymnasieskolor läsåret 2017/18 var 
totalt 14,4 vilket jämfört med föregående års resultat var något högre. Genomsnittlig betygspoäng 
för elever på högskoleförberedande program var 14,7 och motsvarande för yrkesprogram var 13,8.  

2.7.3. Gymnasiesärskolan 
Av de elever som läsåret 2017/2018 avslutade sina studier i gymnasiesärskolan hade samtliga elever 
ett slutbetyg eller ett samlat betygsdokument vilket är samma resultat som föregående år. 

2.7.4. Introduktionsprogrammet 
Målsättningen är att alla elever på Introduktionsprogrammen efter 1 års studier ska gå vidare till ett 
nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning - läsåret 2017/2018 gjorde 82 
% av eleverna det. 

2.7.5. Vuxenutbildning 
Målvärdet för 2018 är satt till att 65 % av eleverna ska ha fullföljt sin studieplan utifrån personligt 
uppsatta mål. Utfallet för 2018 blev 63 % dvs. något lägre än det satta målvärdet.  Det är viktigt att 
framhålla att bland de 37 % som inte bedömts fullfölja planen finns olika typer av anledningar till att 
de avslutat sina studier. En av orsakerna kan vara att eleven fått ett arbete och därför valt att avsluta 
sina studier i förtid. 

2.8. Lokaler, utbyggnadsmöjligheter 
En plan för hur gymnasieskolans program ska organiseras behöver tas fram. Nedan beskrivs bara 
kortfattat vilken kapacitet som kan komma att realiseras på varje skola. Hänsyn bör tas till vilka 
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program som vinner på att lokaliseras ihop och var de kan omlokaliseras utan att det medför för 
stora ombyggnadskostnader. 

Almåsgymnasiet kan ta emot ytterligare ca 300 elever. Ytor har frigjorts sedan vuxenutbildningen har 
lämnat skolan och dessa kan med mindre anpassningar användas. En förstudie pågår för inbyggnad 
av innergård utanför nuvarande bibliotek. För att klara det nya NA-programmet ska även 3 nya salar 
byggas om för kemi, fysik och biologi. Det finns även tankar om att flytta gymnasiesärskolans 
individuella program från Almås till Hulta Ängar vilket skulle göra att det blir en samlad verksamhet 
på ett ställe. Detta kräver mer utredning då det i dagsläget inte finns lediga lokaler i anslutning till 
befintliga lokaler på Hulta Ängar. 

På Bäckängsgymnasiet pågår en förstudie om nya lokaler och idrottshall. Om dessa planer går 
igenom kan skolan ta emot 180 elever till.  

Sven Eriksonsgymnasiet kan ta emot 90 elever till då lokalerna för TME blir lediga och ombyggda för 
skolans ändamål. 

Viskastrandsgymnasiet kan ta emot 150 fler elever i befintliga lokaler. Med ytterligare en förhyrning 
på Viared kan man öka antalet elever med ytterligare 30 - 50. Det finns ledig lokal i anslutning till 
nuvarande verksamhet. 

Kyllaredsgymnasiet kan öka med ca 150 elever, beroende på vilket program det gäller. 

Bergslenagymnasiet kan i nuvarande lokaler öka med ca 20 elever. 

Vuxenutbildningen kommer i augusti 2020 att samla hela verksamheten på 
Fabriksgatan/Bryggaregatan. Över tid finns ett fortsatt behov av att utöka lokalerna. 
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3. Verksamhetsutveckling 2020 (med utblick mot 2021–22)  
 

3.1. Gemensamma utvecklingsområden 
Varje verksamhet har i sina ledningsgrupp genomfört en analys av verksamhetens styrkor, 
utvecklingsområden, hot och möjlighet. Dessa analyser har därefter legat till grund för framtagande 
av förvaltningens gemensamma utvecklingsområden, vilka presenteras nedan. 

3.1.1. Framtidens lärande 
Skolans uppdrag är mer än bara det som uttrycks i de centrala kursinnehållen och kunskapskraven. 
Nu gällande styrdokument ger skolan i uppdrag att främja alla elevers utveckling och lärande, ge en 
god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier och ett aktivt deltagande i samhällslivet. I dagens 
samhälle betonas betydelsen av att utveckla egenskaper och kompetenser som krävs i ett kommande 
yrkesliv. 

I Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedrivs en verksamhet med hög kvalitet av 
kompetenta medarbetare. Det är en god och stabil grund, vilken ska byggas vidare på.  

 För att lyckas med skolans uppdrag behöver vi förstå hur morgondagens arbets- och 
utbildningsmarknad kan komma att se ut. Vad gör vi idag som leder till framgång och behöver 
belysas, vad säger ledande forskare och samhällsexperter om den framtid som väntar oss?  

 I arbetet med Framtidens lärande har några områden lyfts fram som särskilt viktiga att prioritera och 
utveckla vidare: 

• Skolan i samhället 
• Framtidens arbetsmarknad 
• Organisationskultur 
• Digitalisering 

Rekommendationer och slutsatser för det fortsatta arbetet finns presenterade i sin helhet i i den 
rapport som tagits fram för det förvaltningsgemensamma utvecklingsområdet - Framtidens lärande. 

3.1.2. Främja integration 
Förvaltningen vill uppnå en programstruktur som främjar inkludering i Borås stads gymnasieskolor, i 
syfte att skapa en stark organisation som ger alla elever likvärdiga förutsättningar att fullfölja sin 
utbildning och lyckas i skolan, samt som främjar arbetet med skolans demokratiska uppdrag.  

Utifrån nulägesbeskrivningen kan man konstatera att det i Borås Stads gymnasieskolor finns en tydlig 
skillnad i socioekonomisk bakgrund och en tydlig könssegregering. Skolorna har organiserats med en 
tydlig uppdelning med yrkesprogram och högskoleförberedande program. Denna organisatoriska 
uppdelning skapar i sig en sortering av elever som motverkar inkluderingens alla fördelar. Allt för 
homogent sammansatta elevgrupperingar motverkar den socialt hållbara samhälls-utvecklingen. 
Forskning säger att skolan är byggd på demokratiska principer, därför är det skolans uppgift att skapa 
en god miljö för den mångfald som barn och unga representerar. 

Det demografiska trycket kommer vara stort på gymnasieskolan, vilket innebär att förutom en 
översyn av programstrukturen, måste skolan dimensioneras för en elevökning på drygt 1000 elever 
till år 2025. I detta arbete är en justerad programstruktur och planeringen för en ny gymnasieskola 
avgörande för att främja integrationen i våra gymnasieskolor. 
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3.1.3. Kompetensförsörjning 
”Kompetenta lärare: Politiker, förvaltningschef och skolledare ska ansvara för att skapa möjligheter 
för lärare att utvecklas i sin profession genom såväl kollegialt lärande som genom vetenskapliga 
studier och attraktiva karriärvägar” (vision Bildningsstaden). 

Förvaltningen vill uppnå en stabil och långsiktig personalförsörjning - Attraktiv arbetsgivare som 
attraherar, behåller och utvecklar kompetent personal vid förvaltningens skolor i syfte att säkra 
kompetensförsörjningen och kvaliteten på verksamheten för förvaltningens elever/studerande.  

Målet är att säkra kompetensförsörjningen, minst 95 % legitimationsbehörighet och behörighet för 
lärarkategorier utan legitimationskrav 2025, samt säkra kompetensförsörjning med 100 % för övriga 
professioner i skolan 2025. 

Vårens arbete har fokuserat på att arbeta fram förslag till aktiviteter för att attrahera och rekrytera 
nya medarbetare. Fokus för höstens arbete blir att arbeta vidare med att behålla och utveckla 
medarbetare.  

Från 2020 ska en ny kompetensförsörjningsplan fastställas för förvaltningen. Arbetsgruppens arbete 
kommer att sammanfattas i den nya planen.  

3.1.4. Ökad måluppfyllelse 
Förvaltningen vill utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan i syfte att öka 
elevernas skolnärvaro så att måluppfyllelsen därigenom ökar. 

Förvaltningen vill också skapa ett systematiskt arbetssätt kring det kommunala aktivitetsansvaret 
genom att förebygga skolavbrott och skapa uppföljningsrutiner så att ungdomarna påbörjar en 
gymnasieutbildning eller får annan sysselsättning.  

För att öka måluppfyllelsen krävs att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolorna 
utvecklas. I nuläget ser elevhälsoarbetet på respektive skola olika ut och man har kommit olika långt 
med sina utvecklingsprocesser av elevhälsoarbetet. Ett förebyggande och hälsofrämjande arbete 
med eleverna på en skola innebär att alla professioner arbetar med eleverna och har ett salutogent 
förhållningssätt, dvs. arbetet börjar i klassrummet tillsammans med eleverna. Skolorna har kommit 
olika långt i sitt arbete men några gemensamma utvecklingsområden har dock identifierats. 

Parallellt med detta arbete har en arbetsgrupp inom Socialt Hållbart Borås tagit fram ett stort antal 
förslag till åtgärder. Det arbetet har resulterat i en överenskommelse mellan Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen och Grundskoleförvaltningen om att upprätta en gemensam plan för 
att främja närvaro och förebygga frånvaro och avbrott. Planen kommer att innehålla följande delar  

• En gemensam närvarorutin för de båda förvaltningarna, med stöd av det nya IT-systemet. 
• En gemensam plan för övergångar/överlämningar. 
• Stödjande struktur för tidiga insatser/åtgärder enligt metoden Plug-In. 
• Utveckla samverkan IFO, VGR och andra myndigheter. 
• Rutin för åtgärder vid avbrott (GVUF). 

  

3.2. Socialt hållbart Borås - Fullföljda studier   
På uppdrag av Kommunstyrelsen har Borås Stad startat arbetet med ett socialt hållbart Borås. 
Arbetet är tvärsektoriellt mellan de nio förvaltningar som har primära uppdrag kopplat till barn och 
ungas utveckling. I arbetet med ett socialt hållbart Borås har en fördjupad analys av ungas 
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uppväxtvillkor genomförts. Därutöver har ett trettiotal förslag inom områdena familjecentrerat 
arbete och fullföljda studier tagits fram. Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till dessa förslag i 
juni 2019. Såväl förvaltningens arbete med utvecklingsområdena som Borås stads arbete med 
fullföljda studier innehåller förslag om förstärkningar av det kommunala aktivitetsansvaret, åtgärder 
för att förstärka vägledningen till ungdomar, flexibel skolgång och skolstart, stärkta relationer och 
bemötande, minskad frånvaro, minskad segregation, samt att skapa en Community School. 
Elevhälsan har en central roll i detta arbete.  

Att förbättra ungas livsvillkor och skapa förutsättningar för att fler ska lyckas i skolan är inget arbete 
som kommer att ge snabba resultat. Arbetet kommer att kräva tvärsektoriellt samarbete, 
långsiktighet, uthållighet och modiga beslut av såväl nämnd som förvaltning. 

3.3. Bildningsstaden 2.0 
Skolans uppdrag är mer än bara det som uttrycks i de centrala kursinnehållen och kunskapskraven. 
Nu gällande styrdokument ger skolan i uppdrag att främja alla elevers utveckling och lärande, ge en 
god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier och ett aktivt deltagande i samhällslivet. I dagens 
samhälle betonas betydelsen av att utveckla egenskaper och kompetenser som krävs i ett kommande 
yrkesliv. Områden som är särskilt viktiga är förmåga att ta ansvar, samarbets- och 
problemlösningsförmåga samt förmåga att lära nytt och anpassa sig till nya situationer. Det goda 
lärandet är kopplat till elevens motivation och förförståelse och bildar en grund för vidare utveckling. 

För att lyckas med skolans uppdrag krävs förståelse för hur morgondagens arbets- och 
utbildningsmarknad kan komma att se ut. Vad gör vi idag som behöver belysas, vad säger ledande 
organisationer, forskare och samhällsexperter om den framtid som väntar oss?  

Skolans verksamhet ska ha ett tydligt fokus på grunduppdraget – att utveckla undervisningen och 
därmed skapa förutsättningar för eleverna att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. En 
viktig faktor för att lyckas i arbetet är de värderingar som präglar organisationskulturen. En positiv 
organisationskultur och syn på skolans uppdrag är avgörande för verksamhetens framgång, resultat 
och inte minst medarbetarnas mående. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ska i arbetet med att utarbeta förvaltningens 
kommande utvecklingsplan Bildningsstaden 2021 - 2026 definiera inriktningar, målsättningar och 
förutsättningar för en fortsatt utveckling av undervisningen. 

Arbetet med att ta fram Bildningsstaden 2021 - 2026 kommer att starta under våren 2020. 
Utvecklingsplanen ska ta sin utgångspunkt i att alla elever vill och kan lära samt peka ut riktningen för 
utvecklingen av undervisningen och synen på skolans uppdrag. 

3.4. Gymnasieskolans dimensionering (utbyggnad)  
Vid införandet av Gy11 beslutade nämnden i Budget 2011:1 s 13:  

“Införa ny gymnasieskola med samtliga program och inriktningar, förutom Naturbruksprogrammet.” 

Beslutet medför att både fasta resurser som lokaler/inventarier och rörliga resurser som personal 
krävs för att driva vissa utbildningar med förhållandevis få elever. Inom de yrkesinriktade 
programmen är denna trend särskilt tydlig. En konsekvens av detta är att det blir en ekonomisk 
utmaning att öka organisationen på de program som har högt söktryck, samtidigt som förvaltningen 
ska driva utbildningar med få elever. 

Nämnden ska vid sammanträdet i september besluta om ny antagningsorganisation inför läsåret 
2020/21.  Gymnasiecheferna föreslår följande förändringar med utgångspunkt i förvaltningens 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

 B 2543

   
 

  24 av 27 
 

uppväxtvillkor genomförts. Därutöver har ett trettiotal förslag inom områdena familjecentrerat 
arbete och fullföljda studier tagits fram. Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till dessa förslag i 
juni 2019. Såväl förvaltningens arbete med utvecklingsområdena som Borås stads arbete med 
fullföljda studier innehåller förslag om förstärkningar av det kommunala aktivitetsansvaret, åtgärder 
för att förstärka vägledningen till ungdomar, flexibel skolgång och skolstart, stärkta relationer och 
bemötande, minskad frånvaro, minskad segregation, samt att skapa en Community School. 
Elevhälsan har en central roll i detta arbete.  

Att förbättra ungas livsvillkor och skapa förutsättningar för att fler ska lyckas i skolan är inget arbete 
som kommer att ge snabba resultat. Arbetet kommer att kräva tvärsektoriellt samarbete, 
långsiktighet, uthållighet och modiga beslut av såväl nämnd som förvaltning. 

3.3. Bildningsstaden 2.0 
Skolans uppdrag är mer än bara det som uttrycks i de centrala kursinnehållen och kunskapskraven. 
Nu gällande styrdokument ger skolan i uppdrag att främja alla elevers utveckling och lärande, ge en 
god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier och ett aktivt deltagande i samhällslivet. I dagens 
samhälle betonas betydelsen av att utveckla egenskaper och kompetenser som krävs i ett kommande 
yrkesliv. Områden som är särskilt viktiga är förmåga att ta ansvar, samarbets- och 
problemlösningsförmåga samt förmåga att lära nytt och anpassa sig till nya situationer. Det goda 
lärandet är kopplat till elevens motivation och förförståelse och bildar en grund för vidare utveckling. 

För att lyckas med skolans uppdrag krävs förståelse för hur morgondagens arbets- och 
utbildningsmarknad kan komma att se ut. Vad gör vi idag som behöver belysas, vad säger ledande 
organisationer, forskare och samhällsexperter om den framtid som väntar oss?  

Skolans verksamhet ska ha ett tydligt fokus på grunduppdraget – att utveckla undervisningen och 
därmed skapa förutsättningar för eleverna att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. En 
viktig faktor för att lyckas i arbetet är de värderingar som präglar organisationskulturen. En positiv 
organisationskultur och syn på skolans uppdrag är avgörande för verksamhetens framgång, resultat 
och inte minst medarbetarnas mående. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ska i arbetet med att utarbeta förvaltningens 
kommande utvecklingsplan Bildningsstaden 2021 - 2026 definiera inriktningar, målsättningar och 
förutsättningar för en fortsatt utveckling av undervisningen. 

Arbetet med att ta fram Bildningsstaden 2021 - 2026 kommer att starta under våren 2020. 
Utvecklingsplanen ska ta sin utgångspunkt i att alla elever vill och kan lära samt peka ut riktningen för 
utvecklingen av undervisningen och synen på skolans uppdrag. 

3.4. Gymnasieskolans dimensionering (utbyggnad)  
Vid införandet av Gy11 beslutade nämnden i Budget 2011:1 s 13:  

“Införa ny gymnasieskola med samtliga program och inriktningar, förutom Naturbruksprogrammet.” 

Beslutet medför att både fasta resurser som lokaler/inventarier och rörliga resurser som personal 
krävs för att driva vissa utbildningar med förhållandevis få elever. Inom de yrkesinriktade 
programmen är denna trend särskilt tydlig. En konsekvens av detta är att det blir en ekonomisk 
utmaning att öka organisationen på de program som har högt söktryck, samtidigt som förvaltningen 
ska driva utbildningar med få elever. 

Nämnden ska vid sammanträdet i september besluta om ny antagningsorganisation inför läsåret 
2020/21.  Gymnasiecheferna föreslår följande förändringar med utgångspunkt i förvaltningens 

   
 

  25 av 27 
 

gemensamma utvecklingsområden och andra organisatoriska förutsättningar (ekonomi, personal, 
lokaler, samverkansvinster): 

Almåsgymnasiet 

• Utökning med Naturprogrammet med inriktning medicin kombinerat med Vård- och omsorg 
(90 platser fullt utbyggt) 

• Utökning med Ekonomiprogrammet, kombinerat med handel och administration (tidigast 
2021) 

• Utökning med Samhällsprogrammet, kombinerat med Barn- och fritid, inriktning pedagogik 
(tidigast 2021). 

Bergslenagymnasiet 

• Utökning av ytterligare två klasser är möjligt. 
• Flytt av Individuella programmet från Almåsgymnasiet till Hulta Ängar, så att hela 

programmet lokaliseras här (förutsätter mindre lokalutökningar). 

Bäckängsgymnasiet 

• Utökning av Samhällsprogrammet med ökning 30 platser. 

Sven Eriksongymnasiet 

• Utökning av Ekonomiprogrammet med ytterligare 60 elever. 

Viskastrandsgymnasiet 

• Utökning på Samhällsprogrammet kombinerat med media (180 platser totalt) 
• Utökning på Teknikprogrammet kombinerat med byggnadsingenjör / elingenjör (90 platser 

totalt) 
• Utökning på Introduktionsprogrammet med yrkesprofilerna (från 30 till 50 platser) 
• Pausa Estetprogrammet (60 platser totalt, jämfört med faktiskt elevantal på 30). 
• Pausa Hantverk textil/design (60 platser totalt, jämfört med faktiskt elevantal på 13). 

Kyllaredsgymnasiet 

Förvaltningen kommer på mötet den 11 juni att presentera ett diskussionsunderlag med några olika 
scenarier för programstrukturer på Kyllared. 

3.5. Kompetensförsörjningsplan   
Med den strategiska kompetensförsörjningen menar förvaltningen, en gemensam process för att 
fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess 
behov/kvalitet.  

För att hålla ihop detta arbete och uppnå önskade effekter av våra kompetensförsörjningsåtgärder är 
det viktigt att vi har ett enhetligt och systematiskt arbetssätt med en tydlig ansvarsfördelning.  
ARUBA-modellen. (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla). Mot bakgrund av 
åldersstruktur bedömer förvaltningen i ett inledande skede att det främsta fokuset bör vara på att 
utveckla och behålla. Dock behöver även strategier för att attrahera och rekrytera också stärkas för 
att säkerställa att vi har rätt kompetens för rätt ändamål. Analys om läget i förvaltningen och 
planerade åtgärder samlas i förvaltningens kompetensförsörjningsplan. Nuvarande plan är beslutad 
för perioden 2017 - 2019. Det gemensamma utvecklingsarbetet i förvaltningen ska mynna ut i en 
reviderad kompetensförsörjningsplan för perioden 2020 - 2023. 
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3.6. Ekonomisk resursfördelning kopplat till verksamhetsutveckling  
Gymnasieskolan 
I dag tilldelas verksamheterna ett anslag som baseras på en programpeng som är fördelad med 
riksprislistan som grund, plus ersättning för faktisk hyra och specialdestinerade medel. Fördelningen 
mellan de destinerade medlen och den del som fördelas utifrån riksprislistan ligger på ca 30 % 
direktdestinerad och 70 % programviktad tilldelning. Det budgeterade anslaget är normalt sett 
oförändrat under året och baseras på ett genomsnitt av budgeterat antal elever för höstterminen 
och för vårterminen. 

Det finns även en mycket enkel strukturfördelning av medel för elever med särskilda behov och 
socioekonomiska förutsättningar i resursfördelningen, men denna görs inte utifrån elevtal. 

För att skapa incitament till verksamhetsutveckling behöver resursfördelningsmodellen uppdateras 
till att det blir en elevpeng i stället för ett årsanslag. En elevpeng som baseras på två 
elevtalsavläsningar per år. Dessutom behöver den strukturella fördelningen av medel för elever med 
särskilda behov och socioekonomiska förutsättningar förtydligas och baseras på elevtal, med 
avläsningar två gånger per år. En ny resursfördelningsmodell behöver även fortsättningsvis ta sin 
utgångspunkt i riksprislistan. 

En uppdaterad resursfördelningsmodell ska främja skolornas måluppfyllelse, vara baserad på 
skolforskning och ska främja lika villkor.  Modellen ska vara tillämpbar såväl på de kommunala som 
de fristående skolorna och den ska kunna tåla förändringar över tid utan att kräva grundläggande 
förändringar. 

Ett annat mått på en bra resursfördelningsmodell kan sägas vara hur väl den förstås av verksamheten 
vilket visar på vikten av att den är enkel och upplevs som rättvis i den bemärkelsen att den är 
begriplig och ger förutsättningar för en likvärdig skola för alla elever. 

Gymnasiesärskolan 
I dag tilldelas gymnasiesärskolan ett anslag som baseras på elevtal och historisk budgettilldelning 
uppräknad med kostnads- och löneökningskompensationen. För att budgettilldelningen skall ha en 
tydlig koppling till elevernas förutsättningar och behov behöver resursfördelningen ses över och 
anpassas utifrån elev- och verksamhetsperspektivet. 

Vuxenutbildningen 
Verksamheten tilldelas ett anslag baserat på tidigare budgettilldelning, vilket räknats upp år från år 
med kostnads- och löneökningskompensationen. Det finns ett behov av att se över 
Vuxenutbildningens kostnadsstruktur och utveckla resurstilldelningsmodell utifrån ett elev- och 
verksamhetsperspektiv. 
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4. Slutsatser och rekommendationer 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en grundverksamhet av hög kvalitet. De elever som 
genomför hela sin utbildning har mycket goda resultat i ett nationellt perspektiv. Några av de 
utmaningar som förvaltningen ser är att det finns 400 ungdomar i gymnasieåldern som varken 
arbetar eller studerar. Med den ökade ambitionen att fler elever ska genomföra en 
gymnasieutbildning så blir det en utmaning att bibehålla nuvarande goda resultat. En annan 
utmaning är att en stor andel elever inte blir erbjudna plats enligt sitt förstahandsval. En viktig 
konsekvens blir att dessa elever i högre grad avbryter sina studier. En strategi för att hantera dessa 
utmaningar är att genomföra nedanstående åtgärder, vilka har sin utgångspunkt i de fyra 
gemensamma utvecklingsområdena. 

Framtidens lärande 

• Utveckla kommunikationen med näringsliv, högskola och samhälle i syfte att stärka bilden av 
skolan. 

• Utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning/ karriärvägledning. 
• Ta fram en förvaltningsgemensam digitaliseringsplan. 
• I samverkan med nämnden ta fram ett förslag till bildningsstaden 2.0. 

Främja integration 

• I samverkan med nämnden ta fram ett förslag till ny programstruktur.  
• Påbörja planeringen av en ny gymnasieskola. 

Kompetensförsörjning 

• Genomföra aktiviteter i syfte att attrahera och rekrytera rätt kompetens till förvaltningen. 

Ökad måluppfyllelse 

• I samverkan med grundskoleförvaltningen ska en gemensam plan för att främja skolnärvaro, 
förebygga frånvaro och skolavbrott. 

Ytterligare en utmaning är befolkningsutvecklingen. Förvaltningen bedömer att behovet av 
utbildningsplatser i Borås Stads kommunala gymnasieskolor kommer att öka med minst 1000 elever 
fram till 2027. Denna utbyggnad bör ske med beaktande av de gemensamma utvecklingsområdena.  

Utifrån ovanstående slutsatser ger förvaltningen följande rekommendationer: 

• Nämnden prioriterar samarbete och samverkan med andra nämnder och externa aktörer i 
syfte att stärka det förebyggande arbetet för barn och unga inom ramen för de prioriterade 
utvecklingsområdena och stadens gemensamma arbete med social hållbarhet. 

• Nämnden ger förvaltningen i Budget 2020 i uppdrag att genomföra förslag till åtgärder inom 
de gemensamma utvecklingsområdena (enligt ovanstående punkter). 

• Nämnden prioriterar ner ambitionen att erbjuda alla program och inriktningar i syfte att 
frigöra resurser för att kunna bygga ut de program där det finns ett högt söktryck. 

• Nämnden bör i sin styrning och ledning av förvaltningen beakta Kommunstyrelsens beslut 
om Tillitsbaserad styrning, främst genom prioriteringar av mål och uppdrag, i syfte att skapa 
ett handlingsutrymme för förvaltning/profession. 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG  
 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har på mycket kort varsel blivit 
extrainkallade för att fatta följande beslut:  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om principer för lokalisering av 
introduktionsprogrammet i Borås från och med augusti 2019. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar därmed att flytten av verksamheten från 
Björkäng till Kyllared inte genomförs som tidigare planerat. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att skyndsamt 
genomföra en riskbedömning ur ett arbetsmiljöperspektiv innan förändringen verkställs. 

Beslutet översändes till Kommunfullmäktige som information. 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden hemställer att Lokalförsörjningsnämnden utreder 
annan lämplig verksamhets placering i Kyllared. 

 

Nämnden uppfattar att det underlag som lagts fram för beslutet brister på flera 
punkter. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att riskbedömningen ur ett 
arbetsmiljöperspektiv som föreslås, istället bör vara genomförd innan dess att 
nämnden fattar beslut i ärendet.  
Vidare anser nämnden att det behövs mer av verksamhetsmässig och ekonomisk 
konsekvensanalys kopplat till de övriga skolenheterna, såväl en ekonomisk 
konsekvensanalys ur ett Borås Stads-perspektiv. Hur stor är risken för att exempelvis 
lokalerna i Kyllared blir stående under en längre tid och att kommuninvånare därmed 
tvingas betala för outnyttjad lokalkapacitet, samtidigt som Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden då tvingas stå med kostnaderna för de tomma lokalerna? 
Det är frågor som är ytterst viktiga att få besvarade innan ett välgrundat beslut kan 
fattas.  
Eftersom beslutet att förhyra lokalerna till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
är fattat av Kommunfullmäktige är det också tveksamt om det är förenligt med 
kommunallagen att för nämnden överpröva det, vilket blir den praktiska konsekvensen 
av att fatta beslut som innebär att Lokalförsörjningsnämnden behöver se sig om efter 
annan hyresgäst, för att Borås Stad ska slippa stå med kostnader för tomma lokaler. 
Det kan tolkas som om att det strider mot den intention Kommunfullmäktige hade när 
de 2018-11-22 beslutade Godkänna Lokalförsörjningsnämnden förslag om förhyrning 
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av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under perioden 15 
juni 2019 till 31 december 2034 med en årlig hyresnivå på 11 277 000 kronor.  
Eftersom beslutet får ekonomiska konsekvenser också för andra nämnder, skulle det i 
sig kunna utgöra ett argument för att beslutet är av sådan vikt eller av sådan principiell 
art att det bör fattas på Kommunfullmäktigenivå snarare än nämndsnivå.  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser sammanfattningsvis att frågetecknen, 
både kring de personalpolitiska, de ekonomiska, de demokratiska och de juridiska 
konsekvenserna är så pass många att nämnden vid sammanträdet den 19 juni 2019 inte 
kan fatta ett beslut på tillräckligt goda grunder.  
 
 
 
Med ovanstående motivering föreslås nämnden besluta: 
Ärendet återremitteras  
 
För Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna  
Oliver Öberg (M)  
Björn-Ola Kronander (M)  
Lisa Berglund (KD)  
Rasmus Kivinen (M)  
Daniel Nikolov (M) 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under perioden 15 
juni 2019 till 31 december 2034 med en årlig hyresnivå på 11 277 000 kronor.  
Eftersom beslutet får ekonomiska konsekvenser också för andra nämnder, skulle det i 
sig kunna utgöra ett argument för att beslutet är av sådan vikt eller av sådan principiell 
art att det bör fattas på Kommunfullmäktigenivå snarare än nämndsnivå.  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser sammanfattningsvis att frågetecknen, 
både kring de personalpolitiska, de ekonomiska, de demokratiska och de juridiska 
konsekvenserna är så pass många att nämnden vid sammanträdet den 19 juni 2019 inte 
kan fatta ett beslut på tillräckligt goda grunder.  
 
 
 
Med ovanstående motivering föreslås nämnden besluta: 
Ärendet återremitteras  
 
För Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna  
Oliver Öberg (M)  
Björn-Ola Kronander (M)  
Lisa Berglund (KD)  
Rasmus Kivinen (M)  
Daniel Nikolov (M) 
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§ 129 Dnr GVUN 2019-00151 1.1.3.1 

Lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om principer för lokalisering av 
introduktionsprogrammet i Borås från och med augusti 2019. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar därmed att flytten av 
verksamheten från Björkäng till Kyllared inte genomförs som tidigare planerat. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att 
skyndsamt genomföra en risk- och konsekvensbedömning ur ett verksamhets- och 
arbetsmiljöperspektiv innan förändringen verkställs. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att tidigare 
beslut om förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
under perioden 15 juni 2019 till 31 december 2034 upphävs. 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden hemställer att Lokalförsörjningsnämnden 
utreder annan lämplig verksamhets placering i Kyllared.        

Reservationer/Protokollsanteckning 
Niklas Hallberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Oliver Öberg (M), Rasmus Kivinen (M) och Lisa Berglund (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag.      

Sammanfattning av ärendet 
I juni 2018 tog Lokalförsörjningsnämnden inriktningsbeslutet att anpassa 
Björkängsgymnasiets lokaler för grundskoleelever och flytta gymnasieskolans elever till 
nya lokaler på Kyllared med avsikt att båda skolorna skulle vara igång hösten 2019. 
Detta för att lösa ett akut behov av en centrumnära grundskola och för att nyttja 
lokalerna på Kyllared. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har sedan 
beslutet arbetat för en flytt till de nya lokalerna på Kyllared. 

På uppdrag av nämnden har förvaltningen under våren 2019 bedrivit en utredning av 
gymnasieskolans framtid. En analys av befolkningsstatistiken visar på behovet av 
ytterligare en gymnasieskola. Det finns också ett behov av en omstrukturering av 
programstrukturen på samtliga gymnasieskolor. Forskning visar på negativa effekterna 
av segregerade skolor, och i dagsläget finns det på Björkängsgymnasiet endast 
introduktionsprogram. Förvaltningen ser också ett vikande elevunderlag för 
Björkängsgymnasiet de kommande åren.  

I juni 2019 framkom ny information inför flytten till Kyllared; svårigheter med 
busskommunikation till Kyllared, en rapport från Miljöförvaltningen som visar att det 
inte är långsiktigt lämpligt att bedriva skolverksamhet på Kyllared. Dessutom har 
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gymnasiechefen på Björkängsgymnasiet sagt upp sig, vilket förvaltningschefen 
bedömer kraftigt har minskat förutsättningarna för en effektiv styrning och ledning av 
skolan.  

Utifrån den nya informationen och en samlad bedömning bedömer Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att det är ohållbart att bedriva skolverksamhet av hög 
kvalitet på Kyllared och vill därför flytta över introduktionsprogrammen till övriga 
gymnasieskolor med start hösten 2019. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar enligt reglementet om 
verksamheten och dess omfattning. Nämnden föreslår Kommunfullmäktige att 
tidigare beslut om förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden under perioden 15 juni 2019 till 31 december 2034 
upphävs.              

Beslutsunderlag 
1. Nulägesanalys 2019-06-11                  

Yrkanden 
Allianspartierna Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Oliver Öberg (M), Rasmus Kivinen (M) och Lisa Berglund 
(KD) yrkar att ärendet återremitteras (se bilaga 1 till protokollet). 

Niklas Hallberg (SD) lägger ett alternativt förslag till beslut (se bilaga 2 till protokollet). 

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny (L), 
Nicholas Gregory (S), Anders Jonsson (S), Anethe Tolfsson (S) och Solveig Landegren 
(C) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag med följande ändring 
av tredje beslutssatsen: ” Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att 
uppdra åt förvaltningen att skyndsamt genomföra en risk- och konsekvensbedömning 
ur ett verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv innan förändringen verkställs”. 

 

Sammanträdet ajourneras kl. 16.45-17.00.     

Propositionsordningar och omröstningsresultat 
Ordföranden ställer Allianspartierna Moderaterna och Kristdemokraternas 
återremissyrkande under proposition och finner att nämnden beslutat att ärendet ska 
avgöras idag. 

Omröstning begärs. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

 JA innebär att ärendet ska avgöras idag. 

NEJ innebär att ärendet återremitteras. 

Omröstningsresultat: 
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gymnasiechefen på Björkängsgymnasiet sagt upp sig, vilket förvaltningschefen 
bedömer kraftigt har minskat förutsättningarna för en effektiv styrning och ledning av 
skolan.  

Utifrån den nya informationen och en samlad bedömning bedömer Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att det är ohållbart att bedriva skolverksamhet av hög 
kvalitet på Kyllared och vill därför flytta över introduktionsprogrammen till övriga 
gymnasieskolor med start hösten 2019. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar enligt reglementet om 
verksamheten och dess omfattning. Nämnden föreslår Kommunfullmäktige att 
tidigare beslut om förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden under perioden 15 juni 2019 till 31 december 2034 
upphävs.              

Beslutsunderlag 
1. Nulägesanalys 2019-06-11                  

Yrkanden 
Allianspartierna Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Oliver Öberg (M), Rasmus Kivinen (M) och Lisa Berglund 
(KD) yrkar att ärendet återremitteras (se bilaga 1 till protokollet). 

Niklas Hallberg (SD) lägger ett alternativt förslag till beslut (se bilaga 2 till protokollet). 

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny (L), 
Nicholas Gregory (S), Anders Jonsson (S), Anethe Tolfsson (S) och Solveig Landegren 
(C) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag med följande ändring 
av tredje beslutssatsen: ” Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att 
uppdra åt förvaltningen att skyndsamt genomföra en risk- och konsekvensbedömning 
ur ett verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv innan förändringen verkställs”. 

 

Sammanträdet ajourneras kl. 16.45-17.00.     

Propositionsordningar och omröstningsresultat 
Ordföranden ställer Allianspartierna Moderaterna och Kristdemokraternas 
återremissyrkande under proposition och finner att nämnden beslutat att ärendet ska 
avgöras idag. 

Omröstning begärs. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

 JA innebär att ärendet ska avgöras idag. 

NEJ innebär att ärendet återremitteras. 

Omröstningsresultat: 
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JA röstas av Andreas Cerny (L), Anders Jonsson (S), Anethe Tolfsson (S), Nicholas 
Gregory (S) och Solveig Landegren (C). 

NEJ röstas av Oliver Öberg (M), Lisa Berglund (KD), Niklas Hallberg (SD) och 
Rasmus Kivinen (M). 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har således med 5 röster mot 4 beslutat att 
ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordföranden ställer därefter Mitt-S-Samverkans förslag mot Niklas Hallbergs (SD) 
alternativa förslag och finner att nämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans 
förslag. 

Omröstning begärs. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

 JA innebär bifall till Mitt-S-Samverkans förslag 

NEJ innebär bifall till Niklas Hallbergs (SD) alternativa förslag 

 

Omröstningsresultat: 
JA röstas av Andreas Cerny (L), Anders Jonsson (S), Anethe Tolfsson (S), Nicholas 
Gregory (S) och Solveig Landegren (C) 

NEJ röstas av Niklas Hallberg (SD) 

AVSTÅR gör Oliver Öberg (M), Lisa Berglund (KD) och Rasmus Kivinen (M) 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har således med 5 röster mot 1 beslutat i 
enlighet med Mitt-S-Samverkans, Andreas Cerny (L), Nicholas Gregory (S), Anders 
Jonsson (S), Anethe Tolfsson (S) och Solveig Landegren (C), yrkande.  

     

 

 

 

Borås Stad  
2019-06-19  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Ärende 4. Lokalisering av introduktionsprogrammet  

 
 

Alternativt beslutsförslag 
 

Den plötsliga och senkomna insikten om att Björkängsgymnasiets elever behöver integreras genom 
att utlokaliseras till övriga gymnasieskolor ter sig märklig. Flertalet av dessa elever befinner sig 
endast ett år på ovan nämnda skola, och det är snarare så att det finns uppenbara fördelar med att 
samla elevgruppen i samma skolenhet då man ges möjligheten att även samla den pedagogiska 
kompetensen. 

Det demografiska trycket kommer framöver vara stort på gymnasieskolan vilket innebär att man 
måste dimensionera våra gymnasieskolor för en elevökning på drygt 1000 elever till år 2025. 
Dessutom är ett planeringsarbete påbörjat med syfte att förändra programstrukturen i våra 
gymnasieskolor. Förvaltningen bör avvakta med att slussa ut Björkängsgymnasiets elever tills 
förvaltningen har en klar och tydlig bild av hur denna programstruktur ska se ut. 

Stora och omfattande ombyggnationer och renoveringar har under två års tid genomförts i Kyllared. 
Att man under denna tid inte lyckats i god tid utreda förutsättningarna och säkerställa en god 
busskommunikation och miljö, är ytterst anmärkningsvärt. Denna bristande samordning mellan våra 
förvaltningar, som har kritiserats i de revisionsrapporter som publicerats under det senaste året, har 
påtagligt reducerat personalens och kommuninvånarnas tilltro till stadens beslutsfattare.  

- I Borås stad verkar det som om både pengar och dåliga beslut växer på träd. 

Sverigedemokraterna är givetvis beredda att ompröva vårt ställningstagande, när frågan om ny 
gymnasieskola aktualiseras, och förvaltningen har en klar bild över vilken programstruktur man 
planerar ha framöver. 

Till följd av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
besluta 

  

att    flytten av verksamheten från Björkäng till Kyllared genomförs som tidigare planerat. 

  

 

För Sverigedemokraterna,  

 

Niklas Hallberg (SD)  Anders Alftberg(SD) 
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Ärende 4. Lokalisering av introduktionsprogrammet  

 
 

Alternativt beslutsförslag 
 

Den plötsliga och senkomna insikten om att Björkängsgymnasiets elever behöver integreras genom 
att utlokaliseras till övriga gymnasieskolor ter sig märklig. Flertalet av dessa elever befinner sig 
endast ett år på ovan nämnda skola, och det är snarare så att det finns uppenbara fördelar med att 
samla elevgruppen i samma skolenhet då man ges möjligheten att även samla den pedagogiska 
kompetensen. 

Det demografiska trycket kommer framöver vara stort på gymnasieskolan vilket innebär att man 
måste dimensionera våra gymnasieskolor för en elevökning på drygt 1000 elever till år 2025. 
Dessutom är ett planeringsarbete påbörjat med syfte att förändra programstrukturen i våra 
gymnasieskolor. Förvaltningen bör avvakta med att slussa ut Björkängsgymnasiets elever tills 
förvaltningen har en klar och tydlig bild av hur denna programstruktur ska se ut. 

Stora och omfattande ombyggnationer och renoveringar har under två års tid genomförts i Kyllared. 
Att man under denna tid inte lyckats i god tid utreda förutsättningarna och säkerställa en god 
busskommunikation och miljö, är ytterst anmärkningsvärt. Denna bristande samordning mellan våra 
förvaltningar, som har kritiserats i de revisionsrapporter som publicerats under det senaste året, har 
påtagligt reducerat personalens och kommuninvånarnas tilltro till stadens beslutsfattare.  

- I Borås stad verkar det som om både pengar och dåliga beslut växer på träd. 

Sverigedemokraterna är givetvis beredda att ompröva vårt ställningstagande, när frågan om ny 
gymnasieskola aktualiseras, och förvaltningen har en klar bild över vilken programstruktur man 
planerar ha framöver. 

Till följd av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
besluta 

  

att    flytten av verksamheten från Björkäng till Kyllared genomförs som tidigare planerat. 

  

 

För Sverigedemokraterna,  

 

Niklas Hallberg (SD)  Anders Alftberg(SD) 
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Christer Samuelsson 
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033 357768 
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Sida 
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Datum 
2019-06-19 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00151 1.1.3.1 
 

  

 

Lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om principer för 
lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås från och med augusti 2019. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar därmed att flytten av 
verksamheten från Björkäng till Kyllared inte genomförs som tidigare planerat. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen 
att skyndsamt genomföra en risk- och konsekvensbedömning ur ett 
verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv innan förändringen verkställs. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att 
tidigare beslut om förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden under perioden 15 juni 2019 till 31 december 2034 
upphävs. 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden hemställer att 
Lokalförsörjningsnämnden utreder annan lämplig verksamhets placering i 
Kyllared.  

 

Reservationer 
Niklas Hallberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Oliver Öberg (M), Rasmus Kivinen (M) och Lisa Berglund (KD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget förslag.       

 

Sammanfattning 
I juni 2018 tog Lokalförsörjningsnämnden inriktningsbeslutet att anpassa 
Björkängsgymnasiets lokaler för grundskoleelever och flytta gymnasieskolans 
elever till nya lokaler på Kyllared med avsikt att båda skolorna skulle vara igång 
hösten 2019. Detta för att lösa ett akut behov av en centrumnära grundskola 
och för att nyttja lokalerna på Kyllared. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen har sedan beslutet arbetat för en flytt till de nya 
lokalerna på Kyllared.  
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På uppdrag av nämnden har förvaltningen under våren 2019 bedrivit en 
utredning av gymnasieskolans framtid. En analys av befolkningsstatistiken visar 
på behovet av ytterligare en gymnasieskola. Det finns också ett behov av en 
omstrukturering av programstrukturen på samtliga gymnasieskolor. Forskning 
visar på negativa effekterna av segregerade skolor, och i dagsläget finns det på 
Björkängsgymnasiet endast introduktionsprogram. Förvaltningen ser också ett 
vikande elevunderlag för Björkängsgymnasiet de kommande åren.  

I juni 2019 framkom ny information inför flytten till Kyllared; svårigheter med 
busskommunikation till Kyllared, en rapport från Miljöförvaltningen som visar 
att det inte är långsiktigt lämpligt att bedriva skolverksamhet på Kyllared och så 
har gymnasiechefen på Björkängsgymnasiet sagt upp sig, vilket 
förvaltningschefen bedömer kraftigt har minskat förutsättningarna för en 
effektiv styrning och ledning av skolan.  

Utifrån den nya informationen och en samlad bedömning bedömer Gymnasie- 
och vuxenutbildningsförvaltningen att det är ohållbart att bedriva 
skolverksamhet av hög kvalitet på Kyllared och vill därför flytta över 
introduktionsprogrammen till övriga gymnasieskolor med start hösten 2019. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar enligt reglementet om 
verksamheten och dess omfattning. Nämnden föreslår Kommunfullmäktige att 
tidigare beslut om förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden under perioden 15 juni 2019 till 31 december 2034 
upphävs.             

Ärendet i sin helhet 
 

Bakgrund 
I juni 2018 beslutade Borås Stad att anpassa Björkängsgymnasiets lokaler för 
grundskoleelever och flytta gymnasieskolans elever till nya lokaler på Kyllared 
med avsikt att båda skolorna skulle vara igång hösten 2019. Detta för att lösa 
ett akut behov av en centrumnära grundskola och för att nyttja lokalerna på 
Kyllared. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har sedan beslutet 
arbetat för en flytt till de nya lokalerna på Kyllared.  

Under året har förvaltningen bedrivit en utredning av gymnasieskolans framtid. 
Ett område inom det arbetet har handlat om att främja integration och 
inkludering. Förvaltningen vill uppnå en programstruktur som främjar 
inkludering i Borås stads gymnasieskolor, i syfte att skapa en stark organisation 
som ger alla elever likvärdiga förutsättningar att fullfölja sin utbildning och 
lyckas i skolan, samt som främjar arbetet med skolans demokratiska uppdrag.  

Utifrån nulägesbeskrivningen kan man konstatera att det i Borås Stads 
gymnasieskolor finns en tydlig skillnad i socioekonomisk bakgrund och en 
tydlig könssegregering. Skolorna har organiserats med en tydlig uppdelning med 
yrkesprogram och högskoleförberedande program samt att en av 
gymnasieskolorna enbart har IM-programmet. Forskning visar på negativa 
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På uppdrag av nämnden har förvaltningen under våren 2019 bedrivit en 
utredning av gymnasieskolans framtid. En analys av befolkningsstatistiken visar 
på behovet av ytterligare en gymnasieskola. Det finns också ett behov av en 
omstrukturering av programstrukturen på samtliga gymnasieskolor. Forskning 
visar på negativa effekterna av segregerade skolor, och i dagsläget finns det på 
Björkängsgymnasiet endast introduktionsprogram. Förvaltningen ser också ett 
vikande elevunderlag för Björkängsgymnasiet de kommande åren.  

I juni 2019 framkom ny information inför flytten till Kyllared; svårigheter med 
busskommunikation till Kyllared, en rapport från Miljöförvaltningen som visar 
att det inte är långsiktigt lämpligt att bedriva skolverksamhet på Kyllared och så 
har gymnasiechefen på Björkängsgymnasiet sagt upp sig, vilket 
förvaltningschefen bedömer kraftigt har minskat förutsättningarna för en 
effektiv styrning och ledning av skolan.  

Utifrån den nya informationen och en samlad bedömning bedömer Gymnasie- 
och vuxenutbildningsförvaltningen att det är ohållbart att bedriva 
skolverksamhet av hög kvalitet på Kyllared och vill därför flytta över 
introduktionsprogrammen till övriga gymnasieskolor med start hösten 2019. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar enligt reglementet om 
verksamheten och dess omfattning. Nämnden föreslår Kommunfullmäktige att 
tidigare beslut om förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden under perioden 15 juni 2019 till 31 december 2034 
upphävs.             

Ärendet i sin helhet 
 

Bakgrund 
I juni 2018 beslutade Borås Stad att anpassa Björkängsgymnasiets lokaler för 
grundskoleelever och flytta gymnasieskolans elever till nya lokaler på Kyllared 
med avsikt att båda skolorna skulle vara igång hösten 2019. Detta för att lösa 
ett akut behov av en centrumnära grundskola och för att nyttja lokalerna på 
Kyllared. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har sedan beslutet 
arbetat för en flytt till de nya lokalerna på Kyllared.  

Under året har förvaltningen bedrivit en utredning av gymnasieskolans framtid. 
Ett område inom det arbetet har handlat om att främja integration och 
inkludering. Förvaltningen vill uppnå en programstruktur som främjar 
inkludering i Borås stads gymnasieskolor, i syfte att skapa en stark organisation 
som ger alla elever likvärdiga förutsättningar att fullfölja sin utbildning och 
lyckas i skolan, samt som främjar arbetet med skolans demokratiska uppdrag.  

Utifrån nulägesbeskrivningen kan man konstatera att det i Borås Stads 
gymnasieskolor finns en tydlig skillnad i socioekonomisk bakgrund och en 
tydlig könssegregering. Skolorna har organiserats med en tydlig uppdelning med 
yrkesprogram och högskoleförberedande program samt att en av 
gymnasieskolorna enbart har IM-programmet. Forskning visar på negativa 
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effekterna av segregerade skolor, och i dagsläget finns det på 
Björkängsgymnasiet endast introduktionsprogram.  

 

Befolkningsstatistik 
Det demografiska trycket kommer framöver vara stort på gymnasieskolan, 
vilket innebär att förutom en översyn av programstrukturen, måste skolan 
dimensioneras för en elevökning på drygt 1000 elever till år 2025. I detta arbete 
är en justerad programstruktur och planeringen för en ny gymnasieskola 
avgörande för att främja integrationen i våra gymnasieskolor. 

 

Möjligheter att komplettera med nationella program 
Under våren har nämnden och förvaltningen genomfört en översyn gällande 
möjlighet att komplettera den tänkta verksamheten på Kyllared med nationella 
program. Nämnden och förvaltningen ser inte utifrån de förutsättningar som 
finns idag att det är möjligt att etablera nationella program på Kyllared. 

 

Utbyggnadsstrategi 
Under de senaste åren har det pågått ombyggnation och anpassningar av lokaler 
på samtliga gymnasieskolor i förvaltningen. Detta tillsammans med ett 
förändrat söktryck till vissa yrkesprogram möjliggör att elever från 
Björkängsgymnasiet kan inrymmas inom de fyra övriga gymnasieskolorna. 
Utifrån elevprognoser och det vi vet idag så kommer dessutom SPRINT-
verksamheten fortsätta att minska under de närmaste åren. En ny 
gymnasieskola i Borås behöver möjliggöra verksamhet utifrån söktryck på 
program så att elever kommer in på något av sina främsta val till 
gymnasieskolan. 

 

Fullföljda studier 
Inom ramen för stadens gemensamma arbete med Socialt hållbart Borås har en 
av arbetsgrupperna tagit fram en rapport om Fullföljda studier. Arbetsgruppen 
föreslår en rad åtgärder, såsom en gemensam enhet för stadens arbete med det 
kommunala aktivitetsansvaret (KAA), En väg in, Flexibel skolgång och 
skolstart, relationer och bemötande, minskad frånvaro och minskad 
skolsegregation. Bland de åtgärder för att minska skolsegrationen som föreslås 
finns bland annat att starta nationella program på Björkängsgymnasiet/ 
Kyllared, att samtliga gymnasieskolor i Borås har fler introduktionsprogram än 
språkintroduktion, samt att göra en ny fördelning av gymnasieprogram mellan 
skolorna i Borås när ytterligare en gymnasieskola är ett faktum i Borås. 

 

Elevperspektiv 
Förvaltningens bedömning enligt ovan är att det gynnar eleverna inom 
introduktionsprogrammen att vara placerade på skolor som har såväl nationella 
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Förvaltningens bedömning enligt ovan är att det gynnar eleverna inom 
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program som introduktionsprogram. Forskning visar att en blandad 
sammansättning av elever med olika bakgrund gynnar alla elevers utbildning. 
Förutsättningarna för att alla elever ska lyckas i skolan bedöms öka med detta 
förslag. 

 

Ekonomiska konsekvenser ur nämndens perspektiv 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått en hyresnivå från 
Lokalförsörjningen på ca 8,5 mnkr per år för lokalerna på Kyllared. Det finns 
redan en framställan om avställning av del av lokalytan baserat på vikande 
elevunderlag. Inför den planerade inflyttningen på Kyllared har verksamheten 
beställt vissa lokalanpassningar om ca 700 tkr, som kommer faktureras under 
året. Det finns beviljade investeringsmedel för inventarier, som inte kommer 
användas i och med att lokalerna inte tas i anspråk. I övrigt har förvaltningen 
inte några bindande ekonomiska åtaganden. Förvaltningen bedömer att flytten 
till övriga skolor endast kommer att kräva marginella lokalanpassningar. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inte blivit ekonomiskt 
kompenserade i ram för fördyringarna som flytten till Björkäng och flytten till 
Kyllared skulle innebära. Kostnaderna har hanteras inom den normala 
ramtilldelningen 

 

Försvårande omständigheter i ett kort perspektiv 
I juni 2019 framkom ny information inför flytten till Kyllared; svårigheter med 
busskommunikation till Kyllared, en rapport från Miljöförvaltningen som visar 
att det inte är långsiktigt lämpligt att bedriva skolverksamhet på Kyllared och så 
har gymnasiechefen på Björkängsgymnasiet sagt upp sig, vilket 
förvaltningschefen bedömer kraftigt har minskat förutsättningarna för en 
effektiv styrning och ledning av skolan. Mot bakgrund av ovan samt att 
planeringsförutsättningarna på kort tid har förändrats för möjlighet till en 
hållbar start för elever och medarbetare på Kyllared föreslås nämnden besluta 
om principer för lokalisering av introduktionsprogrammets elevgrupper på 
Borås Stads gymnasieskolor samt att flytt till Kyllared inte genomförs. 

 

Principer för lokalisering av introduktionsprogrammets elevgrupper på 
Borås Stads kommunala gymnasieskolor 
Samtliga gymnasieskolor har under de senaste åren haft elever från 
introduktionsprogrammen placerade. Bäckängs-, Sven Eriksons-, Almås- och 
Viskastrandsgymnasiet har haft ca 30-60 elever från språkintroduktionen 
placerade på respektive skola. Elever på introduktionsprogrammet med 
särskilda behov inom autismspektrumtillstånd (AST) har under de senaste åren 
varit lokalintegrerade på Bergslenagymnasiet, ca 18 elever. Almås- och 
Viskastrandsgymnasiet har dessutom haft 30-60 elever placerade på 
programinriktat val, en inriktning där eleverna samtidigt som man går ett 
nationellt yrkesprogram dessutom läser in några få ämnen från grundskolan för 
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att skaffa sig fullständig behörighet. Eftersom språkintroduktionen har minskat 
det senaste året och kraftigt minskar till nästa år är förvaltningens bedömning 
att det finns ett utrymme att placera samtliga elever på 
introduktionsprogrammet till övriga fem gymnasieskolor. Nedanstående tabell 
innehåller ungefärliga siffror. Slutlig placering efter fullgjord samverkan. 

 
 

Principer för placering av personal 
Totalt berörs 50 medarbetare av förslaget. Personalen följer eleverna i huvudsak 
enligt tidigare tjänstefördelning med mindre justeringar. 

Beslutsunderlag 
1. Nulägesanalys 2019-06-11                                

Samverkan 
FSG 2019-06-17. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium 
2. Lokalförsörjningsnämndens diarium 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-09-26 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00508 1.1.2.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Program för Nationella minoriteter 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige fastställer Program för nationella minoriteter att gälla till 
och med 2023            

 

Reservationer   
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M) och 
Oliver Öberg (M) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se bilaga.  
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande, se bilaga. 

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige tagit fram ett 
förslag på Program för nationella minoriteter som ska gälla hela staden. 

Programmet beskriver hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i 
Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, 
utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Hur Borås 
Stad ska arbeta för att personer ur de nationella minoriteterna kan vara 
delaktiga i och ha inflytande över stadens utveckling på lika villkor med alla 
andra invånare i staden. Hur Borås Stad kan bidra till att de nationella 
minoriteterna upplever lika möjligheter som alla andra att vara den de är och 
leva sitt liv som de önskar. Hur Borås Stad ska arbeta för att de nationella 
minoriteternas rättigheter efterlevs, kulturerna och minoritetsspråken stärks och 
bevaras.    

Beslutsunderlag 
1. Arbetslivsnämndens beslut och Program för nationella minoriteter 
2. Remissammanställning   
 

Malin Carlsson 
Kommunalråd   Ingegerd Eriksson
    Avdelningschef 
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-09-26 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00508 1.1.2.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Program för Nationella minoriteter 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige fastställer Program för nationella minoriteter att gälla till 
och med 2023            

 

Reservationer   
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M) och 
Oliver Öberg (M) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se bilaga.  
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande, se bilaga. 

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige tagit fram ett 
förslag på Program för nationella minoriteter som ska gälla hela staden. 

Programmet beskriver hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i 
Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, 
utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Hur Borås 
Stad ska arbeta för att personer ur de nationella minoriteterna kan vara 
delaktiga i och ha inflytande över stadens utveckling på lika villkor med alla 
andra invånare i staden. Hur Borås Stad kan bidra till att de nationella 
minoriteterna upplever lika möjligheter som alla andra att vara den de är och 
leva sitt liv som de önskar. Hur Borås Stad ska arbeta för att de nationella 
minoriteternas rättigheter efterlevs, kulturerna och minoritetsspråken stärks och 
bevaras.    

Beslutsunderlag 
1. Arbetslivsnämndens beslut och Program för nationella minoriteter 
2. Remissammanställning   
 

Malin Carlsson 
Kommunalråd   Ingegerd Eriksson
    Avdelningschef 

Nr 130
Program för Nationella minoriteter

2019-09-26 Dnr  KS 2019-00508 1.1.2.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-09-26 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00508 1.1.2.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Program för Nationella minoriteter 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige fastställer Program för nationella minoriteter att gälla till 
och med 2023 med följande texttillägg under rubriken ”Finskt 
förvaltningsområde”:  

”Borås Stad ska dessutom kunna ge undervisning i grundskolan på finska till 
dem som efterfrågar det, i enlighet med vad Borås Stad förbundit sig till som 
finskt förvaltningsområde.”  

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige tagit fram ett 
förslag på Program för nationella minoriteter som ska gälla hela staden. 

Programmet beskriver hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i 
Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, 
utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Hur Borås 
Stad ska arbeta för att personer ur de nationella minoriteterna kan vara 
delaktiga i och ha inflytande över stadens utveckling på lika villkor med alla 
andra invånare i staden. Hur Borås Stad kan bidra till att de nationella 
minoriteterna upplever lika möjligheter som alla andra att vara den de är och 
leva sitt liv som de önskar. Hur Borås Stad ska arbeta för att de nationella 
minoriteternas rättigheter efterlevs, kulturerna och minoritetsspråken stärks och 
bevaras.    

Beslutsunderlag 
1. Arbetslivsnämndens beslut och Program för nationella minoriteter 
2. Remissammanställning   
 

Allianspartierna i Borås  
Borås Stad 
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Moderaterna Kristdemokraterna 

 

Annette Carlson Niklas Arvidsson  

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

 B 2559

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
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1(1) 

Datum 
2019-09-26 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00508 1.1.2.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Program för Nationella minoriteter 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige fastställer den reviderade versionen för Program för 
nationella minoriteter att gälla till och med 2023            

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige tagit fram ett 
förslag på Program för nationella minoriteter som ska gälla hela staden. 

Programmet beskriver hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i 
Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, 
utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Hur Borås 
Stad ska arbeta för att personer ur de nationella minoriteterna kan vara 
delaktiga i och ha inflytande över stadens utveckling på lika villkor med alla 
andra invånare i staden. Hur Borås Stad kan bidra till att de nationella 
minoriteterna upplever lika möjligheter som alla andra att vara den de är och 
leva sitt liv som de önskar. Hur Borås Stad ska arbeta för att de nationella 
minoriteternas rättigheter efterlevs, kulturerna och minoritetsspråken stärks och 
bevaras.    

Beslutsunderlag 
1. Arbetslivsnämndens beslut och Program för nationella minoriteter 
2. Remissammanställning   
 
 
 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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2 Borås Stad | Program för nationella minoriteter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: xx 2019 
För uppföljning och revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden 
Dokumentet gäller för: Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildnings- nämnden, 
Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden 
Dokumentet gäller till och med: 2023 
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Program för nationella 
minoriteter 
Borås Stads vision 
2025 är Borås staden där social och etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen 
framåt. I Borås Stad är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra 
liv. I Borås finns samspel och mångfald. Här finns lika möjligheter för alla människor. 

 
I det här programmet beskrivs hur Borås Stad ska medverka till att personer som 
bor i Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, 
utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Hur Borås 
Stad ska arbeta för att personer ur de nationella minoriteterna kan vara delaktiga i 
och ha inflytande över stadens utveckling på lika villkor med alla andra invånare i 
staden. Hur Borås Stad kan bidra till att de nationella minoriteterna upplever lika 
möjligheter som alla andra att vara den de är och leva sitt liv som de önskar. Hur 
Borås Stad ska arbeta för att de nationella minoriteternas rättigheter efterlevs, 
kulturerna och minoritetsspråken stärks och bevaras. 

 
Bakgrund 
I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar 
och tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddish, romani chib, 
samiska, finska samt meänkieli. Flera av dessa språk innehåller i sin tur olika 
varieteter som kan skilja sig mer eller mindre åt. Gemensamt för minoriteterna är att 
de har befolkat Sverige under flera hundra år och har långa historiska band till landet. 
De har en uttalad samhörighet och identitet och en egen religiös, språklig och/eller 
kulturell tillhörighet samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. Samerna har 
förutom status som nationell minoritet även status som urfolk. Historien är ett viktigt 
skäl till att det finns ett särskilt juridiskt skydd för nationella minoriteter. Rasbiologi, 
rasism och diskriminering mot de nationella minoriteterna är ett arv vi måste göra upp 
med. 

 
Sveriges minoritetspolitik 
I grunden handlar den svenska minoritetspolitiken om mänskliga rättigheter och om 
allas lika värde. Minoritetspolitikens syfte är att ge skydd för de nationella 
minoriteterna, att stärka deras möjligheter till inflytande och att stödja de historiska 
minoritetsspråken så att de hålls levande. 

 
Lagstiftning 
2009 antogs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte att 
stärka de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal grundläggande 
skyldigheter för kommuner, landsting och andra förvaltningsmyndigheter som gäller 
alla nationella minoriteter i hela landet. För att stärka den nuvarande lagstiftningen har 
regeringen beslutat om en förstärkning av lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk1 . Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2019. 
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Utöver grundskyddet finns ett förstärkt skydd i förvaltningsområden. Borås Stad 
tillhör förvaltningsområde för finska vilket medför specifika rättigheter för den 
sverigefinska minoriteten. 

 
Självidentifikationsprincipen 
Det är varje enskild individ som själv avgör om han eller hon anser sig tillhöra en eller 
flera nationella minoriteter. Eftersom tillhörigheten baseras på självidentifikation kan 
samhället inte ställa krav på att någon ska styrka sin tillhörighet till en eller flera 
nationella minoriteter. 

 
De nationella minoriteterna i Borås 
I Borås Stad finns samtliga fem nationella minoriteter representerade i varierande 
omfattning. Då det inte är tillåtet att föra statistik som grundar sig på människors 
etniska tillhörighet eller språk går det inte att exakt säga hur många personer från 
respektive nationell minoritet som finns i Borås. 

 
Så här ska Borås stad tillgodose de nationella 
minoriteternas rättigheter 
Organisation och ansvar 
Borås Stad ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som 
berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. 
Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att 
tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. Minoritetslagstiftningen omfattar 
också alla så kallade förvaltningsmyndigheter vilket innebär att de utav kommunens 
nämnder, förvaltningar och bolag som berörs av lagstiftningen ska arbeta för de 
nationella minoriteternas rättigheter. Målen för nationella minoriteter ska 
genomsyra verksamheten. 

 
Information 
En viktig del i lagstiftningen är att minoriteterna får information om sina rättigheter. 
Borås Stad har som målsättning att varje person i Borås, som identifierar sig så som 
tillhörande någon av de nationella minoriteterna, ska ha kunskap om sina rättigheter 
enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

 
Borås Stad ska informera minoriteterna om sina rättigheter. Information ska lämnas 
generellt om den gällande lagstiftningen och specifikt kring de berörda områdena 
utbildning, äldreomsorg och kultur. Kommunala nämnder och bolag ansvarar för 
att verksamhetsspecifik information lämnas till de nationella minoriteterna. 
Information ska lämnas muntligen och skriftligen i personliga kontakter och via 
webben. Information ska om möjligt lämnas även på minoritetsspråken. 

 
Samråd 
En grundpelare i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är 
samrådsförfarandet. De nationella minoriteterna ska ges tillgång till olika nationella, 
regionala och lokala dialog- forum på likvärdiga villkor som majoritetsföreträdare. 
Samråd ska i detta sammanhang tolkas som att det ska föras dialog mellan myndigheter 
på olika nivåer och de nationella minoriteterna. Det är av vikt att förtydliga att då man 
i lagen inte längre använder ”representanter för nationella minoriteter” innebär detta 
att samråd ska hållas inte bara 
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med föreningar utan även med enskilda individer eller grupper som exempelvis 
föräldrar till barn i skolan. Likaså ska samråd med barn och unga ha ett särskilt fokus 
och anpassas efter barnens och de ungas behov. Genom samråd och delaktighet ska 
minoriteterna ges reellt inflytande över frågor som berör dem. Borås Stad ska även 
samråda med de nationella minoriteterna kring övergripande och strategiskt 
minoritetsarbete. Det är varje berörd verksamhet som samråder med de nationella 
minoriteterna och tillsammans anpassar formerna för samrådet. För att de 
nationella minoriteternas synpunkter verkligen ska kunna beaktas i myndigheternas 
beslutsfattande bör samrådet påbörjas i ett skede där det fortfarande är möjligt att 
påverka ett kommande beslut. 

 
Kärnområden 
Revitalisering av minoritetsspråken 
Språkrevitalisering handlar om att hindra ett språks tillbakagång eller att återuppliva 
ett språk som nästan ingen talar längre. De nationella minoritetsspråken, som är en 
del av det svenska kulturarvet, ska kunna bevaras och utvecklas som levande språk. 
En nyckelfaktor för att minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sin kultur är att 
individerna har tillgång till och kunskap om sitt språk. Genom aktiva 
revitaliseringsinsatser kan de åter bli levande språk som används och utvecklas. 
Avgörande för en framgångsrik språkrevitalisering är att barnen ges möjlighet att lära 
sig minoritetsspråken. Utan ett aktivt engagemang från minoriteterna själva kan ingen 
språkrevitalisering ske. Borås Stad ska stödja och lyfta minoriteternas egna 
engagemang genom insatser för språkrevitalisering. 

 
Borås Stad ska stödja språkrevitalisering bland annat genom att: 
• erbjuda modersmålsundervisning på minoritetsspråken 
• erbjuda stöd i utvecklingen av det nationella minoritetsspråket i förskolan 
• erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning i det nationella minoritetsspråket 
• erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, i det nationella 

minoritetsspråket 
• lämna information om minoritetslagstiftningen och minoriteternas rättigheter på 

minoritetsspråken utöver det svenska språket 
• tillgängliggöra litteratur på minoritetsspråken på stadens bibliotek 

 
Förskola 
Enligt läroplanen för förskolan2 ska medvetenhet om det egna kulturarvet och 
delaktighet i andras kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och 
leva sig in i andras villkor och värderingar. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i 
lek och i skapande verksamhet. 
Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket 
ska särskilt främjas och detta bör göras i samråd med både barnen och vårdnadshavaren. 
Barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska 
understödjas och formerna för detta anpassas till deras förutsättningar. 

 
I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska och som hör till de 
nationella minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till 
barnens behov. Särskilda åtgärder som tvåspråkig personal, modersmålsstödjare, 
kulturstödjare med mera kan vara viktiga komplement men ska inte ersätta 
förskolepersonal med språk- och kulturkompetens. Det gäller i samtliga förskolor. Även 
barnens föräldrar är en viktig tillgång och resurs för förskolan i detta avseende. Borås 
Stad har som finskt förvaltningsområde en utökad skyldighet att särskilt tillfråga 
vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn om de önskar plats i förskola 
på finska. 

 

2 LPFÖ 2018 
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Grundskola 
Den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjligheter att lära sig, utveckla och 
använda sitt minoritetsspråk. Det allmänna ska här ta ett särskilt ansvar för att skydda 
och främja minoritetsspråken. Modersmålsundervisningen är en viktig del i 
språkrevitaliseringen. 

 
Modersmålsundervisning ska erbjudas för elever som begär det även om språket 
inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Skolan har ett utökat ansvar att 
erbjuda modersmålsundervisning till elev som är berättigad till undervisning på 
något av minoritetsspråken. Det räcker att en elev i kommunen önskar undervisning på 
modersmålet. Grundläggande kunskaper i modersmålet för nationella minoriteter kan 
heller inte längre krävas. 

 
Som en konsekvens av ovanstående skall Borås Stad i sina rekryteringsprocesser särskilt 
framhålla flerspråkighet som en merit med särskilt fokus på nationella minoritetsspråk. 
Andra lösningar kan vara fortbildning av personal, kompletterande utbildningar och övriga 
insatser såsom till exempel fjärrundervisning för att möjliggöra revitalisering av dessa 
språk. 

 
Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket 
ska särskilt främjas och detta bör göras i samråd med både barnen och vårdnadshavaren. 
Barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska 
understödjas och formerna för detta anpassas till deras förutsättningar. 
 
Borås Stad ska, som en förlängd, utökad skyldighet i och med stadens finska 
förvaltningsområde, även särskilt tillfråga vårdnadshavare inför det aktiva skolvalet. 
Parallellt till att staden erbjuder modersmålsundervisning, ska Borås Stad även erbjuda 
grundskoleklass där finska är det primära undervisningsspråket. 

 
Gymnasieskola 
Elever har rätt till undervisning i jiddisch, finska, meänkieli, romani chib eller 
samiska även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 
Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska anordnas även om endast en elev 
önskar det. 
Eleven behöver dock ha goda kunskaper i språket för att vara berättigad till 
undervisning i kurserna i modersmål. Det blir därför viktigt att språkkedjan från 
förskoleverksamhet till och med grundskolans sista år inte bryts utan hålls levande. 
 
Borås Stad ska, som en förlängd, utökad skyldighet i och med stadens finska 
förvaltningsområde, även särskilt tillfråga vårdnadshavare och/eller eleven för att 
erbjuda finska som primärt undervisningsspråk.  
 

 
Alla elever ska ha kunskap om de nationella minoriteternas kultur, 
språk, religion och historia 

 
Enligt läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan ska varje elev ha kunskap om 
de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Detta gäller alla barn 
och unga i skolan, oavsett om man tillhör någon av de nationella minoriteterna eller 
inte. 

 
Äldreomsorg 
Enligt den stärkta lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har regeringen tagit beslut om 

att kommunerna ska erbjuda äldreomsorg på minoritetsspråk, helt eller till ”väsentlig” 
del, om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Detta gäller 
numera även jiddisch och romani chib. Förenat med detta beslut ska kommunerna även 
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verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i det/de minoritetsspråk där 
detta behövs i omvårdnaden av äldre människor. Där det finns behov ska Borås Stad 
eftersträva att rekrytera personal som behärskar minoritetsspråken och besitter 
kulturella kunskaper, samt i sina rekryteringsprocesser särskilt framhålla 
flerspråkighet och kulturkännedom som en merit med särskilt fokus på nationella 
minoritetsspråk och dess kulturer. Som en del av det finska förvaltningsområdet ska 
Borås Stad erbjuda hemtjänst och omsorgsboende där finska är det primära språket. 

 
Andra lösningar kan vara fortbildning av personal och/eller kompletterande utbildningar. 
Det är också kommunens skyldighet att informera den som ansöker om bistånd inom ramen 
för äldreomsorgen om möjligheterna till äldreomsorg på minoritetsspråk. De äldres 
behov av att upprätthålla sin kulturella identitet ska särskilt beaktas. Många av de som idag 
tillhör gruppen av seniorer och som tillhör någon av de nationella minoriteterna, bär på 
trauman och/eller har varit extra utsatta. Det är inte ovanligt att sådana minnen åter väcks 
till liv när man blir äldre. En förståelse och kunskap om de nationella minoriteternas 
historia   är därför extra viktig hos den personal som arbetar med denna målgrupp. 
Kunskap om traditioner, högtider, mat, litteratur med mera är också viktig. Kultur- och 
språkkunskap medför en ökad trygghet för individen. 
 
Kultur 
Det är de allmännas skyldighet att skydda och främja utvecklingen och 
upprätthållandet av de nationella minoriteternas kulturella identitet. Särskilt ska 
barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket främjas och de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet 
säkerställas. Borås Stad ska därmed inom sina verksamheter arbeta för att främja de 
nationella minoriteternas språk och kultur. 
 
Borås Stad ska också på andra sätt inom sina verksamheter verka för att synliggöra 
och bidra till kunskap om de nationella minoriteterna i Borås. 
Särskilt ansvar inom detta område har Kulturnämnden med sina bibliotek att synliggöra 
och bidra till kunskap om de nationella minoriteterna i Borås samt förstärka sitt utbud 
av litteratur, tidskrifter och annan media på de nationella minoritetsspråken och om de 
nationella minoriteterna. Biblioteken har en egen lagstiftning som också den lyfter 
deras uppdrag gentemot de nationella minoriteterna. 
Stadens kulturliv ska vara en angelägenhet för alla, och därigenom spegla och 
inkludera de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteterna. 
Stadens egna kulturinstitutioner ska spegla de nationella minoritetsspråken samt de 
nationella minoriteternas historia och kultur. 
 
Finskt förvaltningsområde 
I Borås bor det närmare 14 000 invånare (2017) med sverigefinsk bakgrund. Borås Stad 
valde att frivilligt ansluta sig till det finska förvaltningsområdet år 2010. Att en kommun 
ingår i det finska förvaltningsområdet innebär förstärkta rättigheter för den sverigefinska 
minoriteten i staden, och dessa rättigheter regleras i Lag om nationella minoriteter. Borås 
stad mottar ett statsbidrag som ska täcka de extra utgifter som skyldigheterna enligt lagen 
för med sig. 
 
En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska kunna kontaktas muntligt och 
skriftligt på det förvaltade språket och få svar på sina frågor på samma språk, och i övrigt 
ska kommunen sträva efter att anställa personal med kunskaper i språket. Kommunen ska 
erbjuda samtliga personer som söker förskoleplats och äldreomsorg plats i en verksamhet 
som bedrivs helt eller till väsentlig del på det förvaltade språket. Dessutom ska 
äldreomsorgen se till att de äldre har möjlighet att behålla sin kulturella identitet. En 
förvaltningskommun bedriver samråd med den aktuella minoriteten i frågor som rör dem. 

 
När en kommun ansluter sig till ett förvaltningsområde gör även länets landsting/ 
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region det. Kommun såväl som landsting får ett statsbidrag för merkostnader. Att 
ansluta sig till Förvaltningsområde innebär att man höjer ambitionsnivån. Borås Stad 
bedriver minoritetsservice, dit sverigefinska invånare kan vända sig för  att  få hjälp 
med kommunärenden på finska. I de fall ett ärende ligger på en annan myndighet kan 
minoritetsservicen vara behjälplig med att rådge, hänvisa samt arbeta för att individen  
får den hjälp den har rätt till från berörd myndighet. Borås Stad bedriver återkommande 
samråd med den sverigefinska minoriteten i olika former, baserat på de behov som finns. 
Syftet med samråden är att den sverigefinska minoriteten ska få möjlighet att föra en dialog 
med Borås Stad i frågor som rör dem. Frågor och synpunkter som lyfts i dessa sammanhang 
förs vidare i Borås Stads organisation enligt den framtagna modellen. 
 
Borås Stad erbjuder alla vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina barn plats i en 
förskoleverksamhet som bedrivs helt eller till väsentligt del på finska. Dock ska 
strävansmålet vara att verksamheten bedrivs helt på finska. Likaså erbjuds alla som ansöker 
om äldreomsorg verksamhet som bedrivs helt eller till väsentlig del på finska. Borås Stad 
strävar efter att kunna erbjuda öppen förskoleverksamhet på finska. Borås Stad strävar 
även efter att kunna erbjuda öppen fritidsverksamhet, grundskoleverksamhet, samt 
vuxenutbildning på finska. 
 
Strategi för romsk inkludering 2012 – 2032 
Den 16 februari 2012 beslutades en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 
under 2012 – 2032. Strategin ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken som gäller 
för de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Det 
övergripande målet för strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga 
möjligheter i livet som den som är ickerom. 
 
Strategin innehåller mål och åtgärder inom flera verksamhetsområden: 
• Utbildning 
• Arbete 
• Bostad 
• Hälsa, social omsorg och trygghet 
• Kultur och språk 
• Civilsamhällets organisering. 
 
Borås Stad har sökt och blivit beviljat bidrag för att utveckla arbetet med romsk inkludering 
och har därmed uttryckt en vilja att arbeta särskilt med strategin för romsk inkludering 2012 
– 2032. 
 
Borås Stad ska aktivt arbeta med att följa regeringens strategi för romsk inkludering 2012 
– 2032 samt de lagar och planer som berör romernas rättigheter. 
Borås Stad bedriver minoritetsservice där romer kan få hjälp och stöd som en viktig del av 
Brobyggarverksamheten. Brobyggarens roll handlar om att bygga upp förtroendet mellan 
myndigheter och individen, att minska förtroendeklyftan genom olika stödfunktioner. En 
grundpelare i arbetet med romsk inkludering bygger på ett fungerande samråd där alla 
romska grupper finns representerade och en strävan efter en jämn ålders- och 
könsfördelning. Samråd hålls regelbundet. 
Arbetslivsnämnden ansvarar för samordning av allt arbete som rör Romsk inkludering i 
Borås Stad. 
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region det. Kommun såväl som landsting får ett statsbidrag för merkostnader. Att 
ansluta sig till Förvaltningsområde innebär att man höjer ambitionsnivån. Borås Stad 
bedriver minoritetsservice, dit sverigefinska invånare kan vända sig för  att  få hjälp 
med kommunärenden på finska. I de fall ett ärende ligger på en annan myndighet kan 
minoritetsservicen vara behjälplig med att rådge, hänvisa samt arbeta för att individen  
får den hjälp den har rätt till från berörd myndighet. Borås Stad bedriver återkommande 
samråd med den sverigefinska minoriteten i olika former, baserat på de behov som finns. 
Syftet med samråden är att den sverigefinska minoriteten ska få möjlighet att föra en dialog 
med Borås Stad i frågor som rör dem. Frågor och synpunkter som lyfts i dessa sammanhang 
förs vidare i Borås Stads organisation enligt den framtagna modellen. 
 
Borås Stad erbjuder alla vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina barn plats i en 
förskoleverksamhet som bedrivs helt eller till väsentligt del på finska. Dock ska 
strävansmålet vara att verksamheten bedrivs helt på finska. Likaså erbjuds alla som ansöker 
om äldreomsorg verksamhet som bedrivs helt eller till väsentlig del på finska. Borås Stad 
strävar efter att kunna erbjuda öppen förskoleverksamhet på finska. Borås Stad strävar 
även efter att kunna erbjuda öppen fritidsverksamhet, grundskoleverksamhet, samt 
vuxenutbildning på finska. 
 
Strategi för romsk inkludering 2012 – 2032 
Den 16 februari 2012 beslutades en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 
under 2012 – 2032. Strategin ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken som gäller 
för de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Det 
övergripande målet för strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga 
möjligheter i livet som den som är ickerom. 
 
Strategin innehåller mål och åtgärder inom flera verksamhetsområden: 
• Utbildning 
• Arbete 
• Bostad 
• Hälsa, social omsorg och trygghet 
• Kultur och språk 
• Civilsamhällets organisering. 
 
Borås Stad har sökt och blivit beviljat bidrag för att utveckla arbetet med romsk inkludering 
och har därmed uttryckt en vilja att arbeta särskilt med strategin för romsk inkludering 2012 
– 2032. 
 
Borås Stad ska aktivt arbeta med att följa regeringens strategi för romsk inkludering 2012 
– 2032 samt de lagar och planer som berör romernas rättigheter. 
Borås Stad bedriver minoritetsservice där romer kan få hjälp och stöd som en viktig del av 
Brobyggarverksamheten. Brobyggarens roll handlar om att bygga upp förtroendet mellan 
myndigheter och individen, att minska förtroendeklyftan genom olika stödfunktioner. En 
grundpelare i arbetet med romsk inkludering bygger på ett fungerande samråd där alla 
romska grupper finns representerade och en strävan efter en jämn ålders- och 
könsfördelning. Samråd hålls regelbundet. 
Arbetslivsnämnden ansvarar för samordning av allt arbete som rör Romsk inkludering i 
Borås Stad. 
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Uppföljning och revidering 
Med detta övergripande program som grund ska Arbetslivsnämnden, Fritids- och 
folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, 
Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden i samråd med respektive nationell 
minoritet ta fram aktivitetsplaner för minoritetsgrupperna, alternativt göra ett tillägg i 
redan existerande aktivitetsplaner som specifikt rör de nationella minoriteterna. Hur 
samrådsförfarandet går till får respektive verksamhet tillsammans med berörda 
nationella minoriteter själva forma. Aktivitetsplanerna ska, utifrån den nationella 
minoritetslagstiftningen, definiera minoritetens behov och önskemål samt beskriva 
vilka åtgärder/aktiviteter som ska genomföras och ansvar för dessa. 
Aktivitetsplanen kan vara ett- eller flerårig allt utifrån behov. 

 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp arbetet kring nationella 
minoriteter samt lämna förslag på ett reviderat program vart fjärde år. 
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Arbetslivsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 72 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-05-14 

Instans 
Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00002 1.1.3.0 
 

  

 

Program för Nationella minoriteter 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner det framtagna programmet och sänder in till 
Kommunstyrelsen för att ta ärendet vidare för beslut i Kommunfullmäktige.        

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige tagit fram ett 
förslag på Program för nationella minoriteter som ska gälla hela staden. 

Arbetslivsnämnden har tagit del av Programmet och godkänner det för att 
skickas in till Kommunstyrelsen så att Programmet kan gå vidare till 
Kommunfullmäktige för beslut och fastställande.               

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Program för nationella minoriteter                               

Samverkan 
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xx 2019
För uppföljning och revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden
Dokumentet gäller för: Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden
Dokumentet gäller till och med: 2023

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Program för nationella 
minoriteter
Borås Stads vision
2025 är Borås staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt. 
I Borås Stad är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. I Borås 
finns samspel och mångfald. Här finns lika möjligheter för alla människor.

I det här programmet beskrivs hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i 
Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och 
vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Hur Borås Stad ska arbeta för 
att personer ur de nationella minoriteterna kan vara delaktiga i och ha inflytande över 
stadens utveckling på lika villkor med alla andra invånare i staden. Hur Borås Stad kan 
bidra till att de nationella minoriteterna upplever lika möjligheter som alla andra att vara 
den de är och leva sitt liv som de önskar. Hur Borås Stad ska arbeta för att de nationella 
minoriteternas rättigheter efterlevs, kulturerna och minoritetsspråken stärks och bevaras.

Bakgrund
I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddish, romani chib, samiska, finska 
samt meänkieli. Flera av dessa språk innehåller i sin tur olika varieteter som kan skilja sig 
mer eller mindre åt. Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige under 
flera hundra år och har långa historiska band till landet. De har en uttalad samhörighet 
och identitet och en egen religiös, språklig och/eller kulturell tillhörighet samt en vilja 
att behålla sin minoritetsidentitet. Samerna har förutom status som nationell minoritet 
även status som urfolk. Historien är ett viktigt skäl till att det finns ett särskilt juridiskt 
skydd för nationella minoriteter. Rasbiologi, rasism och diskriminering mot de nationella 
minoriteterna är ett arv vi måste göra upp med.

Sveriges minoritetspolitik
I grunden handlar den svenska minoritetspolitiken om mänskliga rättigheter och om allas 
lika värde. Minoritetspolitikens syfte är att ge skydd för de nationella minoriteterna, att 
stärka deras möjligheter till inflytande och att stödja de historiska minoritetsspråken så 
att de hålls levande.

Lagstiftning
2009 antogs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte att stärka 
de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal grundläggande skyldigheter 
för kommuner, landsting och andra förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella 
minoriteter i hela landet. För att stärka den nuvarande lagstiftningen har regeringen beslutat 
om en förstärkning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk1 . Lagförslagen 
trädde i kraft den 1 januari 2019.

1  SFS 2018:1367
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Program för nationella 
minoriteter
Borås Stads vision
2025 är Borås staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt. 
I Borås Stad är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. I Borås 
finns samspel och mångfald. Här finns lika möjligheter för alla människor.

I det här programmet beskrivs hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i 
Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och 
vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Hur Borås Stad ska arbeta för 
att personer ur de nationella minoriteterna kan vara delaktiga i och ha inflytande över 
stadens utveckling på lika villkor med alla andra invånare i staden. Hur Borås Stad kan 
bidra till att de nationella minoriteterna upplever lika möjligheter som alla andra att vara 
den de är och leva sitt liv som de önskar. Hur Borås Stad ska arbeta för att de nationella 
minoriteternas rättigheter efterlevs, kulturerna och minoritetsspråken stärks och bevaras.

Bakgrund
I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddish, romani chib, samiska, finska 
samt meänkieli. Flera av dessa språk innehåller i sin tur olika varieteter som kan skilja sig 
mer eller mindre åt. Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige under 
flera hundra år och har långa historiska band till landet. De har en uttalad samhörighet 
och identitet och en egen religiös, språklig och/eller kulturell tillhörighet samt en vilja 
att behålla sin minoritetsidentitet. Samerna har förutom status som nationell minoritet 
även status som urfolk. Historien är ett viktigt skäl till att det finns ett särskilt juridiskt 
skydd för nationella minoriteter. Rasbiologi, rasism och diskriminering mot de nationella 
minoriteterna är ett arv vi måste göra upp med.

Sveriges minoritetspolitik
I grunden handlar den svenska minoritetspolitiken om mänskliga rättigheter och om allas 
lika värde. Minoritetspolitikens syfte är att ge skydd för de nationella minoriteterna, att 
stärka deras möjligheter till inflytande och att stödja de historiska minoritetsspråken så 
att de hålls levande.

Lagstiftning
2009 antogs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte att stärka 
de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal grundläggande skyldigheter 
för kommuner, landsting och andra förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella 
minoriteter i hela landet. För att stärka den nuvarande lagstiftningen har regeringen beslutat 
om en förstärkning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk1 . Lagförslagen 
trädde i kraft den 1 januari 2019.

1  SFS 2018:1367
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Utöver grundskyddet finns ett förstärkt skydd i förvaltningsområden. Borås Stad tillhör 
förvaltningsområde för finska vilket medför specifika rättigheter för den sverigefinska 
minoriteten.

Självidentifikationsprincipen
Det är varje enskild individ som själv avgör om han eller hon anser sig tillhöra en eller flera 
nationella minoriteter. Eftersom tillhörigheten baseras på självidentifikation kan samhället 
inte ställa krav på att någon ska styrka sin tillhörighet till en eller flera nationella minoriteter.

De nationella minoriteterna i Borås 
I Borås Stad finns samtliga fem nationella minoriteter representerade i varierande 
omfattning. Då det inte är tillåtet att föra statistik som grundar sig på människors etniska 
tillhörighet eller språk går det inte att exakt säga hur många personer från respektive 
nationell minoritet som finns i Borås.

Så här ska Borås stad tillgodose de nationella  
minoriteternas rättigheter 
Organisation och ansvar
Borås Stad ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som 
berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. 
Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att tillgodose de 
nationella minoriteternas rättigheter. Minoritetslagstiftningen omfattar också alla så kallade 
förvaltningsmyndigheter vilket innebär att de utav kommunens nämnder, förvaltningar och 
bolag som berörs av lagstiftningen ska arbeta för de nationella minoriteternas rättigheter. 
Målen för nationella minoriteter ska genomsyra verksamheten.

Information
En viktig del i lagstiftningen är att minoriteterna får information om sina rättigheter. 
Borås Stad har som målsättning att varje person i Borås, som identifierar sig så som 
tillhörande någon av de nationella minoriteterna, ska ha kunskap om sina rättigheter 
enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Borås Stad ska informera minoriteterna om sina rättigheter. Information ska lämnas 
generellt om den gällande lagstiftningen och specifikt kring de berörda områdena 
utbildning, äldreomsorg och kultur. Kommunala nämnder och bolag ansvarar för att 
verksamhetsspecifik information lämnas till de nationella minoriteterna.

Information ska lämnas muntligen och skriftligen i personliga kontakter och via webben. 
Information ska om möjligt lämnas även på minoritetsspråken.

Samråd
En grundpelare i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är samrådsförfarandet. 
De nationella minoriteterna ska ges tillgång till olika nationella, regionala och lokala dialog-
forum på likvärdiga villkor som majoritetsföreträdare. Samråd ska i detta sammanhang 
tolkas som att det ska föras dialog mellan myndigheter på olika nivåer och de nationella 
minoriteterna. Det är av vikt att förtydliga att då man i lagen inte längre använder 
”representanter för nationella minoriteter” innebär detta att samråd ska hållas inte bara 
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med föreningar utan även med enskilda individer eller grupper som exempelvis föräldrar 
till barn i skolan. Likaså ska samråd med barn och unga ha ett särskilt fokus och anpassas 
efter barnens och de ungas behov. Genom samråd och delaktighet ska minoriteterna ges 
reellt inflytande över frågor som berör dem. Borås Stad ska även samråda med de nationella 
minoriteterna kring övergripande och strategiskt minoritetsarbete. Det är varje berörd 
verksamhet som samråder med de nationella minoriteterna och tillsammans anpassar 
formerna för samrådet. För att de nationella minoriteternas synpunkter verkligen ska 
kunna beaktas i myndigheternas beslutsfattande bör samrådet påbörjas i ett skede där det 
fortfarande är möjligt att påverka ett kommande beslut.

Kärnområden 
Revitalisering av minoritetsspråken 
Språkrevitalisering handlar om att hindra ett språks tillbakagång eller att återuppliva ett 
språk som nästan ingen talar längre. De nationella minoritetsspråken, som är en del av 
det svenska kulturarvet, ska kunna bevaras och utvecklas som levande språk. 
En nyckelfaktor för att minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sin kultur är att 
individerna har tillgång till och kunskap om sitt språk. Genom aktiva revitaliseringsinsatser 
kan de åter bli levande språk som används och utvecklas. Avgörande för en framgångsrik 
språkrevitalisering är att barnen ges möjlighet att lära sig minoritetsspråken. Utan ett aktivt 
engagemang från minoriteterna själva kan ingen språkrevitalisering ske. Borås Stad ska 
stödja och lyfta minoriteternas egna engagemang genom insatser för språkrevitalisering. 

Borås Stad ska stödja språkrevitalisering bland annat genom att: 

• erbjuda modersmålsundervisning på minoritetsspråken 

• erbjuda stöd i utvecklingen av det nationella minoritetsspråket i förskolan

• lämna information om minoritetslagstiftningen och minoriteternas rättigheter 
på minoritetsspråken utöver det svenska språket

• tillgängliggöra litteratur på minoritetsspråken på stadens bibliotek

Förskola
Enligt läroplanen för förskolan2  ska medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet 
i andras kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i 
andras villkor och värderingar. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande 
verksamhet.

Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska 
särskilt främjas och detta bör göras i samråd med både barnen och vårdnadshavaren. Barns 
och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska understödjas 
och formerna för detta anpassas till deras förutsättningar.

I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska och som hör till de 
nationella minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens 
behov. Särskilda åtgärder som tvåspråkig personal, modersmålsstödjare, kulturstödjare med 
mera kan vara viktiga komplement men ska inte ersätta förskolepersonal med språk- och 
kulturkompetens. Det gäller i samtliga förskolor. Även barnens föräldrar är en viktig tillgång 
och resurs för förskolan i detta avseende. Borås Stad har som finskt förvaltningsområde 
en utökad skyldighet att särskilt tillfråga vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats 
för sitt barn om de önskar plats i förskola på finska.

2  LPFÖ 2018
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Utöver grundskyddet finns ett förstärkt skydd i förvaltningsområden. Borås Stad tillhör 
förvaltningsområde för finska vilket medför specifika rättigheter för den sverigefinska 
minoriteten.

Självidentifikationsprincipen
Det är varje enskild individ som själv avgör om han eller hon anser sig tillhöra en eller flera 
nationella minoriteter. Eftersom tillhörigheten baseras på självidentifikation kan samhället 
inte ställa krav på att någon ska styrka sin tillhörighet till en eller flera nationella minoriteter.

De nationella minoriteterna i Borås 
I Borås Stad finns samtliga fem nationella minoriteter representerade i varierande 
omfattning. Då det inte är tillåtet att föra statistik som grundar sig på människors etniska 
tillhörighet eller språk går det inte att exakt säga hur många personer från respektive 
nationell minoritet som finns i Borås.

Så här ska Borås stad tillgodose de nationella  
minoriteternas rättigheter 
Organisation och ansvar
Borås Stad ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som 
berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. 
Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att tillgodose de 
nationella minoriteternas rättigheter. Minoritetslagstiftningen omfattar också alla så kallade 
förvaltningsmyndigheter vilket innebär att de utav kommunens nämnder, förvaltningar och 
bolag som berörs av lagstiftningen ska arbeta för de nationella minoriteternas rättigheter. 
Målen för nationella minoriteter ska genomsyra verksamheten.

Information
En viktig del i lagstiftningen är att minoriteterna får information om sina rättigheter. 
Borås Stad har som målsättning att varje person i Borås, som identifierar sig så som 
tillhörande någon av de nationella minoriteterna, ska ha kunskap om sina rättigheter 
enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Borås Stad ska informera minoriteterna om sina rättigheter. Information ska lämnas 
generellt om den gällande lagstiftningen och specifikt kring de berörda områdena 
utbildning, äldreomsorg och kultur. Kommunala nämnder och bolag ansvarar för att 
verksamhetsspecifik information lämnas till de nationella minoriteterna.

Information ska lämnas muntligen och skriftligen i personliga kontakter och via webben. 
Information ska om möjligt lämnas även på minoritetsspråken.

Samråd
En grundpelare i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är samrådsförfarandet. 
De nationella minoriteterna ska ges tillgång till olika nationella, regionala och lokala dialog-
forum på likvärdiga villkor som majoritetsföreträdare. Samråd ska i detta sammanhang 
tolkas som att det ska föras dialog mellan myndigheter på olika nivåer och de nationella 
minoriteterna. Det är av vikt att förtydliga att då man i lagen inte längre använder 
”representanter för nationella minoriteter” innebär detta att samråd ska hållas inte bara 
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med föreningar utan även med enskilda individer eller grupper som exempelvis föräldrar 
till barn i skolan. Likaså ska samråd med barn och unga ha ett särskilt fokus och anpassas 
efter barnens och de ungas behov. Genom samråd och delaktighet ska minoriteterna ges 
reellt inflytande över frågor som berör dem. Borås Stad ska även samråda med de nationella 
minoriteterna kring övergripande och strategiskt minoritetsarbete. Det är varje berörd 
verksamhet som samråder med de nationella minoriteterna och tillsammans anpassar 
formerna för samrådet. För att de nationella minoriteternas synpunkter verkligen ska 
kunna beaktas i myndigheternas beslutsfattande bör samrådet påbörjas i ett skede där det 
fortfarande är möjligt att påverka ett kommande beslut.

Kärnområden 
Revitalisering av minoritetsspråken 
Språkrevitalisering handlar om att hindra ett språks tillbakagång eller att återuppliva ett 
språk som nästan ingen talar längre. De nationella minoritetsspråken, som är en del av 
det svenska kulturarvet, ska kunna bevaras och utvecklas som levande språk. 
En nyckelfaktor för att minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sin kultur är att 
individerna har tillgång till och kunskap om sitt språk. Genom aktiva revitaliseringsinsatser 
kan de åter bli levande språk som används och utvecklas. Avgörande för en framgångsrik 
språkrevitalisering är att barnen ges möjlighet att lära sig minoritetsspråken. Utan ett aktivt 
engagemang från minoriteterna själva kan ingen språkrevitalisering ske. Borås Stad ska 
stödja och lyfta minoriteternas egna engagemang genom insatser för språkrevitalisering. 

Borås Stad ska stödja språkrevitalisering bland annat genom att: 

• erbjuda modersmålsundervisning på minoritetsspråken 

• erbjuda stöd i utvecklingen av det nationella minoritetsspråket i förskolan

• lämna information om minoritetslagstiftningen och minoriteternas rättigheter 
på minoritetsspråken utöver det svenska språket

• tillgängliggöra litteratur på minoritetsspråken på stadens bibliotek

Förskola
Enligt läroplanen för förskolan2  ska medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet 
i andras kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i 
andras villkor och värderingar. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande 
verksamhet.

Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska 
särskilt främjas och detta bör göras i samråd med både barnen och vårdnadshavaren. Barns 
och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska understödjas 
och formerna för detta anpassas till deras förutsättningar.

I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska och som hör till de 
nationella minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens 
behov. Särskilda åtgärder som tvåspråkig personal, modersmålsstödjare, kulturstödjare med 
mera kan vara viktiga komplement men ska inte ersätta förskolepersonal med språk- och 
kulturkompetens. Det gäller i samtliga förskolor. Även barnens föräldrar är en viktig tillgång 
och resurs för förskolan i detta avseende. Borås Stad har som finskt förvaltningsområde 
en utökad skyldighet att särskilt tillfråga vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats 
för sitt barn om de önskar plats i förskola på finska.

2  LPFÖ 2018
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Grundskola
Den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjligheter att lära sig, utveckla och använda 
sitt minoritetsspråk. Det allmänna ska här ta ett särskilt ansvar för att skydda och främja 
minoritetsspråken. Modersmålsundervisningen är en viktig del i språkrevitaliseringen. 

Modersmålsundervisning ska erbjudas för elever som begär det även om språket inte 
är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Skolan har ett utökat ansvar att erbjuda 
modersmålsundervisning till elev som är berättigad till undervisning på något av 
minoritetsspråken. Det räcker att en elev i kommunen önskar undervisning på modersmålet. 
Grundläggande kunskaper i modersmålet för nationella minoriteter kan heller inte längre 
krävas. 

Som en konsekvens av ovanstående skall Borås Stad i sina rekryteringsprocesser särskilt 
framhålla flerspråkighet som en merit med särskilt fokus på nationella minoritetsspråk.
Andra lösningar kan vara fortbildning av personal, kompletterande utbildningar och övriga 
insatser såsom till exempel fjärrundervisning för att möjliggöra revitalisering av dessa språk.

Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska 
särskilt främjas och detta bör göras i samråd med både barnen och vårdnadshavaren. Barns 
och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska understödjas 
och formerna för detta anpassas till deras förutsättningar.

Gymnasieskola
Elever har rätt till undervisning i jiddisch, finska, meänkieli, romani chib eller samiska 
även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 
Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska anordnas även om endast en elev önskar 
det. 
Eleven behöver dock ha goda kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning 
i kurserna i modersmål. Det blir därför viktigt att språkkedjan från förskoleverksamhet 
till och med grundskolans sista år inte bryts utan hålls levande.

Alla elever ska ha kunskap om de nationella minoriteternas kultur, 
språk, religion och historia 

Enligt läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan ska varje elev ha kunskap om de 
nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Detta gäller alla barn och 
unga i skolan, oavsett om man tillhör någon av de nationella minoriteterna eller inte.

Äldreomsorg 
Enligt den stärkta lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har regeringen 
tagit beslut om att kommunerna ska erbjuda äldreomsorg på minoritetsspråk, helt eller till 
”väsentlig” del, om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Detta 
gäller numera även jiddisch och romani chib. Förenat med detta beslut ska kommunerna 
även verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i det/de minoritetsspråk 
där detta behövs i omvårdnaden av äldre människor. Där det finns behov ska Borås 
Stad eftersträva att rekrytera personal som behärskar minoritetsspråken och besitter 
kulturella kunskaper, samt i sina rekryteringsprocesser särskilt framhålla flerspråkighet 
och kulturkännedom som en merit med särskilt fokus på nationella minoritetsspråk och 
dess kulturer. 
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Andra lösningar kan vara fortbildning av personal och/eller kompletterande utbildningar. 
Det är också kommunens skyldighet att informera den som ansöker om bistånd inom ramen 
för äldreomsorgen om möjligheterna till äldreomsorg på minoritetsspråk. De äldres behov 
av att upprätthålla sin kulturella identitet ska särskilt beaktas. Många av de som idag tillhör 
gruppen av seniorer och som tillhör någon av de nationella minoriteterna, bär på trauman 
och/eller har varit extra utsatta. Det är inte ovanligt att sådana minnen åter väcks till liv 
när man blir äldre. En förståelse och kunskap om de nationella minoriteternas historia 
är därför extra viktig hos den personal som arbetar med denna målgrupp. Kunskap om 
traditioner, högtider, mat, litteratur med mera är också viktig. Kultur- och språkkunskap 
medför en ökad trygghet för individen. 

Kultur 
Det är de allmännas skyldighet att skydda och främja utvecklingen och upprätthållandet 
av de nationella minoriteternas kulturella identitet. Särskilt ska barns utveckling av en 
kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket främjas och de äldres 
behov av att upprätthålla sin kulturella identitet säkerställas. Borås Stad ska därmed inom 
sina verksamheter arbeta för att främja de nationella minoriteternas språk och kultur.

Borås Stad ska också på andra sätt inom sina verksamheter verka för att synliggöra och 
bidra till kunskap om de nationella minoriteterna i Borås.
Särskilt ansvar inom detta område har Kulturnämnden med sina bibliotek att synliggöra 
och bidra till kunskap om de nationella minoriteterna i Borås samt förstärka sitt utbud 
av litteratur, tidskrifter och annan media på de nationella minoritetsspråken och om de 
nationella minoriteterna. Biblioteken har en egen lagstiftning som också den lyfter deras 
uppdrag gentemot de nationella minoriteterna.
Stadens kulturliv ska vara en angelägenhet för alla, och därigenom spegla och inkludera 
de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteterna.
Stadens egna kulturinstitutioner ska spegla de nationella minoritetsspråken samt de 
nationella minoriteternas historia och kultur.

Finskt förvaltningsområde
I Borås bor det närmare 14 000 invånare (2017) med sverigefinsk bakgrund. Borås Stad 
valde att frivilligt ansluta sig till det finska förvaltningsområdet år 2010. Att en kommun 
ingår i det finska förvaltningsområdet innebär förstärkta rättigheter för den sverigefinska 
minoriteten i staden, och dessa rättigheter regleras i Lag om nationella minoriteter. Borås 
stad mottar ett statsbidrag som ska täcka de extra utgifter som skyldigheterna enligt lagen 
för med sig. 

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska kunna kontaktas muntligt och 
skriftligt på det förvaltade språket och få svar på sina frågor på samma språk, och i övrigt 
ska kommunen sträva efter att anställa personal med kunskaper i språket. Kommunen ska 
erbjuda samtliga personer som söker förskoleplats och äldreomsorg plats i en verksamhet som 
bedrivs helt eller till väsentlig del på det förvaltade språket. Dessutom ska äldreomsorgen se 
till att de äldre har möjlighet att behålla sin kulturella identitet. En förvaltningskommun 
bedriver samråd med den aktuella minoriteten i frågor som rör dem. 

När en kommun ansluter sig till ett förvaltningsområde gör även länets landsting/
region det. Kommun såväl som landsting får ett statsbidrag för merkostnader. Att 
ansluta sig till Förvaltningsområde innebär att man höjer ambitionsnivån. Borås Stad 
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Grundskola
Den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjligheter att lära sig, utveckla och använda 
sitt minoritetsspråk. Det allmänna ska här ta ett särskilt ansvar för att skydda och främja 
minoritetsspråken. Modersmålsundervisningen är en viktig del i språkrevitaliseringen. 

Modersmålsundervisning ska erbjudas för elever som begär det även om språket inte 
är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Skolan har ett utökat ansvar att erbjuda 
modersmålsundervisning till elev som är berättigad till undervisning på något av 
minoritetsspråken. Det räcker att en elev i kommunen önskar undervisning på modersmålet. 
Grundläggande kunskaper i modersmålet för nationella minoriteter kan heller inte längre 
krävas. 

Som en konsekvens av ovanstående skall Borås Stad i sina rekryteringsprocesser särskilt 
framhålla flerspråkighet som en merit med särskilt fokus på nationella minoritetsspråk.
Andra lösningar kan vara fortbildning av personal, kompletterande utbildningar och övriga 
insatser såsom till exempel fjärrundervisning för att möjliggöra revitalisering av dessa språk.

Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska 
särskilt främjas och detta bör göras i samråd med både barnen och vårdnadshavaren. Barns 
och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska understödjas 
och formerna för detta anpassas till deras förutsättningar.

Gymnasieskola
Elever har rätt till undervisning i jiddisch, finska, meänkieli, romani chib eller samiska 
även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 
Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska anordnas även om endast en elev önskar 
det. 
Eleven behöver dock ha goda kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning 
i kurserna i modersmål. Det blir därför viktigt att språkkedjan från förskoleverksamhet 
till och med grundskolans sista år inte bryts utan hålls levande.

Alla elever ska ha kunskap om de nationella minoriteternas kultur, 
språk, religion och historia 

Enligt läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan ska varje elev ha kunskap om de 
nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Detta gäller alla barn och 
unga i skolan, oavsett om man tillhör någon av de nationella minoriteterna eller inte.

Äldreomsorg 
Enligt den stärkta lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har regeringen 
tagit beslut om att kommunerna ska erbjuda äldreomsorg på minoritetsspråk, helt eller till 
”väsentlig” del, om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Detta 
gäller numera även jiddisch och romani chib. Förenat med detta beslut ska kommunerna 
även verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i det/de minoritetsspråk 
där detta behövs i omvårdnaden av äldre människor. Där det finns behov ska Borås 
Stad eftersträva att rekrytera personal som behärskar minoritetsspråken och besitter 
kulturella kunskaper, samt i sina rekryteringsprocesser särskilt framhålla flerspråkighet 
och kulturkännedom som en merit med särskilt fokus på nationella minoritetsspråk och 
dess kulturer. 
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Andra lösningar kan vara fortbildning av personal och/eller kompletterande utbildningar. 
Det är också kommunens skyldighet att informera den som ansöker om bistånd inom ramen 
för äldreomsorgen om möjligheterna till äldreomsorg på minoritetsspråk. De äldres behov 
av att upprätthålla sin kulturella identitet ska särskilt beaktas. Många av de som idag tillhör 
gruppen av seniorer och som tillhör någon av de nationella minoriteterna, bär på trauman 
och/eller har varit extra utsatta. Det är inte ovanligt att sådana minnen åter väcks till liv 
när man blir äldre. En förståelse och kunskap om de nationella minoriteternas historia 
är därför extra viktig hos den personal som arbetar med denna målgrupp. Kunskap om 
traditioner, högtider, mat, litteratur med mera är också viktig. Kultur- och språkkunskap 
medför en ökad trygghet för individen. 

Kultur 
Det är de allmännas skyldighet att skydda och främja utvecklingen och upprätthållandet 
av de nationella minoriteternas kulturella identitet. Särskilt ska barns utveckling av en 
kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket främjas och de äldres 
behov av att upprätthålla sin kulturella identitet säkerställas. Borås Stad ska därmed inom 
sina verksamheter arbeta för att främja de nationella minoriteternas språk och kultur.

Borås Stad ska också på andra sätt inom sina verksamheter verka för att synliggöra och 
bidra till kunskap om de nationella minoriteterna i Borås.
Särskilt ansvar inom detta område har Kulturnämnden med sina bibliotek att synliggöra 
och bidra till kunskap om de nationella minoriteterna i Borås samt förstärka sitt utbud 
av litteratur, tidskrifter och annan media på de nationella minoritetsspråken och om de 
nationella minoriteterna. Biblioteken har en egen lagstiftning som också den lyfter deras 
uppdrag gentemot de nationella minoriteterna.
Stadens kulturliv ska vara en angelägenhet för alla, och därigenom spegla och inkludera 
de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteterna.
Stadens egna kulturinstitutioner ska spegla de nationella minoritetsspråken samt de 
nationella minoriteternas historia och kultur.

Finskt förvaltningsområde
I Borås bor det närmare 14 000 invånare (2017) med sverigefinsk bakgrund. Borås Stad 
valde att frivilligt ansluta sig till det finska förvaltningsområdet år 2010. Att en kommun 
ingår i det finska förvaltningsområdet innebär förstärkta rättigheter för den sverigefinska 
minoriteten i staden, och dessa rättigheter regleras i Lag om nationella minoriteter. Borås 
stad mottar ett statsbidrag som ska täcka de extra utgifter som skyldigheterna enligt lagen 
för med sig. 

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska kunna kontaktas muntligt och 
skriftligt på det förvaltade språket och få svar på sina frågor på samma språk, och i övrigt 
ska kommunen sträva efter att anställa personal med kunskaper i språket. Kommunen ska 
erbjuda samtliga personer som söker förskoleplats och äldreomsorg plats i en verksamhet som 
bedrivs helt eller till väsentlig del på det förvaltade språket. Dessutom ska äldreomsorgen se 
till att de äldre har möjlighet att behålla sin kulturella identitet. En förvaltningskommun 
bedriver samråd med den aktuella minoriteten i frågor som rör dem. 

När en kommun ansluter sig till ett förvaltningsområde gör även länets landsting/
region det. Kommun såväl som landsting får ett statsbidrag för merkostnader. Att 
ansluta sig till Förvaltningsområde innebär att man höjer ambitionsnivån. Borås Stad 
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bedriver minoritetsservice, dit sverigefinska invånare kan vända sig för att få hjälp 
med kommunärenden på finska. I de fall ett ärende ligger på en annan myndighet kan 
minoritetsservicen vara behjälplig med att rådge, hänvisa samt arbeta för att individen 
får den hjälp den har rätt till från berörd myndighet. Borås Stad bedriver återkommande 
samråd med den sverigefinska minoriteten i olika former, baserat på de behov som finns. 
Syftet med samråden är att den sverigefinska minoriteten ska få möjlighet att föra en dialog 
med Borås Stad i frågor som rör dem. Frågor och synpunkter som lyfts i dessa sammanhang 
förs vidare i Borås Stads organisation enligt den framtagna modellen. 

Borås Stad erbjuder alla vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina barn plats i 
en förskoleverksamhet som bedrivs helt eller till väsentligt del på finska. Dock ska 
strävansmålet vara att verksamheten bedrivs helt på finska. Likaså erbjuds alla som ansöker 
om äldreomsorg verksamhet som bedrivs helt eller till väsentlig del på finska. Borås Stad 
strävar efter att kunna erbjuda öppen förskoleverksamhet på finska. Borås Stad strävar 
även efter att kunna erbjuda öppen fritidsverksamhet på finska.

Strategi för romsk inkludering 2012 – 2032
Den 16 februari 2012 beslutades en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 
under 2012 – 2032. Strategin ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken som gäller 
för de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 
Det övergripande målet för strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga 
möjligheter i livet som den som är ickerom. 

Strategin innehåller mål och åtgärder inom flera verksamhetsområden: 

• Utbildning

• Arbete 

• Bostad 

• Hälsa, social omsorg och trygghet 

• Kultur och språk 

• Civilsamhällets organisering. 

Borås Stad har sökt och blivit beviljat bidrag för att utveckla arbetet med romsk inkludering 
och har därmed uttryckt en vilja att arbeta särskilt med strategin för romsk inkludering 
2012 – 2032.

Borås Stad ska aktivt arbeta med att följa regeringens strategi för romsk inkludering 2012 
– 2032 samt de lagar och planer som berör romernas rättigheter. 
Borås Stad bedriver minoritetsservice där romer kan få hjälp och stöd som en viktig del av 
Brobyggarverksamheten. Brobyggarens roll handlar om att bygga upp förtroendet mellan 
myndigheter och individen, att minska förtroendeklyftan genom olika stödfunktioner. 
En grundpelare i arbetet med romsk inkludering bygger på ett fungerande samråd 
där alla romska grupper finns representerade och en strävan efter en jämn ålders- och 
könsfördelning. Samråd hålls regelbundet. 
Arbetslivsnämnden ansvarar för samordning av allt arbete som rör Romsk inkludering i 
Borås Stad. 
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Uppföljning och revidering 
Med detta övergripande program som grund ska Arbetslivsnämnden, Fritids- och 
folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden i samråd med respektive nationell minoritet ta 
fram aktivitetsplaner för minoritetsgrupperna, alternativt göra ett tillägg i redan existerande 
aktivitetsplaner som specifikt rör de nationella minoriteterna. Hur samrådsförfarandet 
går till får respektive verksamhet tillsammans med berörda nationella minoriteter själva 
forma. Aktivitetsplanerna ska, utifrån den nationella minoritetslagstiftningen, definiera 
minoritetens behov och önskemål samt beskriva vilka åtgärder/aktiviteter som ska 
genomföras och ansvar för dessa. Aktivitetsplanen kan vara ett- eller flerårig allt utifrån 
behov. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp arbetet kring nationella minoriteter 
samt lämna förslag på ett reviderat program vart fjärde år.
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bedriver minoritetsservice, dit sverigefinska invånare kan vända sig för att få hjälp 
med kommunärenden på finska. I de fall ett ärende ligger på en annan myndighet kan 
minoritetsservicen vara behjälplig med att rådge, hänvisa samt arbeta för att individen 
får den hjälp den har rätt till från berörd myndighet. Borås Stad bedriver återkommande 
samråd med den sverigefinska minoriteten i olika former, baserat på de behov som finns. 
Syftet med samråden är att den sverigefinska minoriteten ska få möjlighet att föra en dialog 
med Borås Stad i frågor som rör dem. Frågor och synpunkter som lyfts i dessa sammanhang 
förs vidare i Borås Stads organisation enligt den framtagna modellen. 

Borås Stad erbjuder alla vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina barn plats i 
en förskoleverksamhet som bedrivs helt eller till väsentligt del på finska. Dock ska 
strävansmålet vara att verksamheten bedrivs helt på finska. Likaså erbjuds alla som ansöker 
om äldreomsorg verksamhet som bedrivs helt eller till väsentlig del på finska. Borås Stad 
strävar efter att kunna erbjuda öppen förskoleverksamhet på finska. Borås Stad strävar 
även efter att kunna erbjuda öppen fritidsverksamhet på finska.

Strategi för romsk inkludering 2012 – 2032
Den 16 februari 2012 beslutades en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 
under 2012 – 2032. Strategin ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken som gäller 
för de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 
Det övergripande målet för strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga 
möjligheter i livet som den som är ickerom. 

Strategin innehåller mål och åtgärder inom flera verksamhetsområden: 

• Utbildning

• Arbete 

• Bostad 

• Hälsa, social omsorg och trygghet 

• Kultur och språk 

• Civilsamhällets organisering. 

Borås Stad har sökt och blivit beviljat bidrag för att utveckla arbetet med romsk inkludering 
och har därmed uttryckt en vilja att arbeta särskilt med strategin för romsk inkludering 
2012 – 2032.

Borås Stad ska aktivt arbeta med att följa regeringens strategi för romsk inkludering 2012 
– 2032 samt de lagar och planer som berör romernas rättigheter. 
Borås Stad bedriver minoritetsservice där romer kan få hjälp och stöd som en viktig del av 
Brobyggarverksamheten. Brobyggarens roll handlar om att bygga upp förtroendet mellan 
myndigheter och individen, att minska förtroendeklyftan genom olika stödfunktioner. 
En grundpelare i arbetet med romsk inkludering bygger på ett fungerande samråd 
där alla romska grupper finns representerade och en strävan efter en jämn ålders- och 
könsfördelning. Samråd hålls regelbundet. 
Arbetslivsnämnden ansvarar för samordning av allt arbete som rör Romsk inkludering i 
Borås Stad. 
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Uppföljning och revidering 
Med detta övergripande program som grund ska Arbetslivsnämnden, Fritids- och 
folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden i samråd med respektive nationell minoritet ta 
fram aktivitetsplaner för minoritetsgrupperna, alternativt göra ett tillägg i redan existerande 
aktivitetsplaner som specifikt rör de nationella minoriteterna. Hur samrådsförfarandet 
går till får respektive verksamhet tillsammans med berörda nationella minoriteter själva 
forma. Aktivitetsplanerna ska, utifrån den nationella minoritetslagstiftningen, definiera 
minoritetens behov och önskemål samt beskriva vilka åtgärder/aktiviteter som ska 
genomföras och ansvar för dessa. Aktivitetsplanen kan vara ett- eller flerårig allt utifrån 
behov. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp arbetet kring nationella minoriteter 
samt lämna förslag på ett reviderat program vart fjärde år.
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Yttrande över Program för Nationella minoriteter 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Program för Nationella Minoriteter 
samt översänder yttrandet till Arbetslivsnämnden.        

Sammanfattning 

Arbetslivsnämnden har skickat ett förslag till Program för Nationella 
Minoriteter, 2019-2023. Fritids- och folkhälsonämnden har getts möjlighet att 
yttra sig om förslaget.  
Målgruppen för programmet är Sveriges fem minoriteter; judar, romer, samer, 
sverigefinnar och tornedalingar. Den 1 januari 2019 beslutade regeringen om en 
förstärkning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Utöver grundskyddet finns ett förstärkt skydd i förvaltningsområden. Borås 
Stad tillhör sedan 2010 förvaltningsområde för finska vilket medför specifika 
rättigheter för den sverigefinska minoriteten. 

Programmet genomsyras av rättighetsperspektivet och har långsiktiga mål, 
vilket uppfattas som positivt. Som komplement till programmet i dess 
nuvarande form anser Fritids-och folkhälsonämnden att minoritetsgruppernas 
rätt att organisera sig i civilsamhället bör belysas. 
 
I programmet står det (sid 6) att Borås Stad ska också på andra sätt inom sina 
verksamheter verka för att synliggöra och bidra till kunskap om de nationella 
minoriteterna i Borås, vilket även bör innefatta den medborgar- och 
samhällsservice som erbjuds på stadens mötesplatser.  
Avseende uppföljning anser Fritids- och folkhälsonämnden att uppföljningen i 
möjligaste mån ska integreras i befintliga uppföljningssystem.               

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har på Kommunfullmäktiges uppdrag skickat ett förslag till 
reviderat Program för Nationella Minoriteter, 2019-2023. Fritids- och 
folkhälsonämnden har getts möjlighet att yttra sig om förslaget.  
I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar 
och tornedalingar. Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219 
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Sida 
1(3) 

Datum 
2019-04-02 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00030 1.1.3.0 
 

  

 

Yttrande över Program för Nationella minoriteter 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Program för Nationella Minoriteter 
samt översänder yttrandet till Arbetslivsnämnden.        

Sammanfattning 

Arbetslivsnämnden har skickat ett förslag till Program för Nationella 
Minoriteter, 2019-2023. Fritids- och folkhälsonämnden har getts möjlighet att 
yttra sig om förslaget.  
Målgruppen för programmet är Sveriges fem minoriteter; judar, romer, samer, 
sverigefinnar och tornedalingar. Den 1 januari 2019 beslutade regeringen om en 
förstärkning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Utöver grundskyddet finns ett förstärkt skydd i förvaltningsområden. Borås 
Stad tillhör sedan 2010 förvaltningsområde för finska vilket medför specifika 
rättigheter för den sverigefinska minoriteten. 

Programmet genomsyras av rättighetsperspektivet och har långsiktiga mål, 
vilket uppfattas som positivt. Som komplement till programmet i dess 
nuvarande form anser Fritids-och folkhälsonämnden att minoritetsgruppernas 
rätt att organisera sig i civilsamhället bör belysas. 
 
I programmet står det (sid 6) att Borås Stad ska också på andra sätt inom sina 
verksamheter verka för att synliggöra och bidra till kunskap om de nationella 
minoriteterna i Borås, vilket även bör innefatta den medborgar- och 
samhällsservice som erbjuds på stadens mötesplatser.  
Avseende uppföljning anser Fritids- och folkhälsonämnden att uppföljningen i 
möjligaste mån ska integreras i befintliga uppföljningssystem.               

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har på Kommunfullmäktiges uppdrag skickat ett förslag till 
reviderat Program för Nationella Minoriteter, 2019-2023. Fritids- och 
folkhälsonämnden har getts möjlighet att yttra sig om förslaget.  
I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar 
och tornedalingar. Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige 
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under flera hundra år och har långa historiska band till landet. Det finns också 
fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, samiska, finska samt meänkieli.  

Program för Nationella Minoriteter beskriver hur Borås Stad ska medverka till 
att personer som bor i Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska 
kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och 
identitet. Borås Stad ska arbeta för att de nationella minoriteternas rättigheter 
efterlevs, kulturerna och minoritetsspråken stärks och bevaras. 

2009 antogs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte 
att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. För att stärka den nuvarande 
lagstiftningen beslutade regeringen om en förstärkning av lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2019. 

Utöver grundskyddet finns ett förstärkt skydd i förvaltningsområden. Borås 
Stad tillhör sedan 2010 förvaltningsområde för finska vilket medför specifika 
rättigheter för den sverigefinska minoriteten. Som finskt förvaltningsområde 
ska medborgarna kunna kontakta staden muntligt och skriftligt på det 
förvaltade språket, och få svar på sina frågor på samma språk. Staden ska sträva 
efter att anställa personal med kunskaper i språket och erbjuda förskoleplats 
och äldreomsorgplats i en verksamhet som bedrivs helt eller till väsentlig del på 
det förvaltade språket. Äldreomsorgen ska se till att de äldre har möjlighet att 
behålla sin kulturella identitet. En förvaltningskommun bedriver samråd med 
den aktuella minoriteten i frågor som rör dem. 

Programmet genomsyras av rättighetsperspektivet och har långsiktiga mål, 
vilket uppfattas som positivt. Som komplement till programmet i dess 
nuvarande form anser Fritids-och folkhälsonämnden att minoritetsgruppernas 
rätt att organisera sig i civilsamhället bör belysas.  
 
I programmet står det (sid 6) att Borås Stad ska också på andra sätt inom sina 
verksamheter verka för att synliggöra och bidra till kunskap om de nationella 
minoriteterna i Borås, vilket även bör innefatta den medborgar- och 
samhällsservice som erbjuds på stadens mötesplatser.  

Avseende uppföljning anser Fritids- och folkhälsonämnden att uppföljningen i 
möjligaste mån ska integreras i befintliga uppföljningssystem. 

Beslutsunderlag 
1. Missiv Remiss: Program för Nationella minoriteter 
2. Arbetslivsnämndens beslut 2019-01-22 § 16 Program för Nationella 

minoriteter 
3. Förslag till Program för Nationella Minoriteter 
4. Bilaga - Kunskapsöversikt Nationella minoriteter                               
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Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
 
 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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under flera hundra år och har långa historiska band till landet. Det finns också 
fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, samiska, finska samt meänkieli.  

Program för Nationella Minoriteter beskriver hur Borås Stad ska medverka till 
att personer som bor i Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska 
kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och 
identitet. Borås Stad ska arbeta för att de nationella minoriteternas rättigheter 
efterlevs, kulturerna och minoritetsspråken stärks och bevaras. 

2009 antogs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte 
att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. För att stärka den nuvarande 
lagstiftningen beslutade regeringen om en förstärkning av lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2019. 

Utöver grundskyddet finns ett förstärkt skydd i förvaltningsområden. Borås 
Stad tillhör sedan 2010 förvaltningsområde för finska vilket medför specifika 
rättigheter för den sverigefinska minoriteten. Som finskt förvaltningsområde 
ska medborgarna kunna kontakta staden muntligt och skriftligt på det 
förvaltade språket, och få svar på sina frågor på samma språk. Staden ska sträva 
efter att anställa personal med kunskaper i språket och erbjuda förskoleplats 
och äldreomsorgplats i en verksamhet som bedrivs helt eller till väsentlig del på 
det förvaltade språket. Äldreomsorgen ska se till att de äldre har möjlighet att 
behålla sin kulturella identitet. En förvaltningskommun bedriver samråd med 
den aktuella minoriteten i frågor som rör dem. 

Programmet genomsyras av rättighetsperspektivet och har långsiktiga mål, 
vilket uppfattas som positivt. Som komplement till programmet i dess 
nuvarande form anser Fritids-och folkhälsonämnden att minoritetsgruppernas 
rätt att organisera sig i civilsamhället bör belysas.  
 
I programmet står det (sid 6) att Borås Stad ska också på andra sätt inom sina 
verksamheter verka för att synliggöra och bidra till kunskap om de nationella 
minoriteterna i Borås, vilket även bör innefatta den medborgar- och 
samhällsservice som erbjuds på stadens mötesplatser.  

Avseende uppföljning anser Fritids- och folkhälsonämnden att uppföljningen i 
möjligaste mån ska integreras i befintliga uppföljningssystem. 

Beslutsunderlag 
1. Missiv Remiss: Program för Nationella minoriteter 
2. Arbetslivsnämndens beslut 2019-01-22 § 16 Program för Nationella 

minoriteter 
3. Förslag till Program för Nationella Minoriteter 
4. Bilaga - Kunskapsöversikt Nationella minoriteter                               

Borås Stad 
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Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
 
 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2019-03-28 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00031 3.6.2.2 
 

  

 

Remiss Program för Nationella minoriteter 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker programmet för Nationella minoriteter med nedan 
angivna förslag till ändringar och tillägg, samt översänder yttrandet till 
Arbetslivsnämnden.        

Sammanfattning  
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Program för Nationella 
minoriteter. Program för Nationella minoriteter tillstyrks med nedan angivna 
förslag till tillägg och ändringar: 

 Ersättning av formuleringen på s. 5 ”Avgörande för en framgångsrik 
språkvitalisering är att barnen ges möjlighet att lära sig 
minoritetsspråken” med formuleringen ”En framgångsrik 
språkrevitalisering när det gäller minoritetsspråken handlar om att låta 
barnen i hela sin livsmiljö lära sig det egna minoritetsspråket. Detta 
ansvar är delat mellan vårdnadshavare och utbildningsväsendet.” 

 Ordningsföljden i punkterna och efterföljande text på s.5 bör ändras så 
att det som avser förskolan kommer först. Rubriksättning för 
grundskola och gymnasieskola bör skrivas. 

 Referenser i texten behöver ske till den nya läroplanen Lpfö 2018. 

 Ersättning av formuleringen ”Särskilda åtgärder som tvåspråkig 
personal, modersmålsstödjare, kulturstödjare med mera kan vara viktiga 
komplement. Det gäller i samtliga förskolor.” med formuleringen ”All 
personal ska arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan 
och utveckla alla barns språk och kulturella identitet. 

 I programmet är det formulerat att Borås Stad har en utökad skyldighet 
att tillfråga vårdnadshavare om de önskar plats i förskola på finska. 
Följande text föreslås som ersättning: ”Borås Stad erbjuder som finskt 
förvaltningsområde placering på finsk avdelning för de vårdnadshavare 
som så önskar detta via e-tjänsten för placering i kö till förskola.” 

 Tillägg bör göras i följande mening på s. 7: Borås Stad erbjuder alla 
vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina barn plats i en 
förskoleverksamhet som till väsentlig del bedrivs på finska.               
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Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Program för Nationella 
minoriteter. Språkvitalisering nämns som ett kärnområde i program för 
nationella minoriteter. Språk-revitalisering handlar om att inte låta ett språk få 
en tillbakagång, men även om att återuppliva ett språk som nästan ingen talar. 
Utifrån ett aktivt arbete med språkvitalisering kan språken hållas levande och 
utvecklas. I texten framgår att det behövs ett aktivt engagemang från 
minoriteterna för att en språkrevitalisering ska kunna äga rum. Detta talar för 
att ansvaret för språkrevitalisering är delat. Ett argument som används i texten 
för en framgångsrik språkvitalisering är att det är avgörande att barnen ges 
möjlighet att lära sig minoritetsspråken. Argumentet kan uppfattas som att det 
handlar om att alla barn som ska lära sig minoritetsspråken. Ett förslag på 
omformulering är därför: En framgångsrik språkrevitalisering när det gäller 
minoritetsspråken handlar om att låta barnen i hela sin livsmiljö lära sig det 
egna minoritetsspråket. Detta ansvar är delat mellan vårdnadshavare och 
utbildningsväsendet. 

Ordningsföljden av punkter och texter på s. 5 blir mer logiska om innehåll som 
avser förskolan kommer före det som avser grundskolan och gymnasieskolan. 
Stycket om förskolan ligger insprängt i det som handlar om grundskolans och 
gymnasieskolans elever. Texterna på s.5 vinner på att rubrikerna ramar in de 
olika skolformerna som avses. 

Under rubriken Förskola saknas referenser till läroplanen som träder i kraft den 
2019-07-01, vilken tar upp minoritetsspråken i sin inledning. Det finns flera 
texter i läroplanen som tar upp uppdrag och mål när det gäller minoritetsspråk i 
förskolan. Det skrivs bland annat att: ”Utbildningen i förskolan ska lägga 
grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de 
nationella minoriteternas språk och kulturer” (s. 6). Att arbeta med 
minoritetsspråken är alltså ett uppdrag som ges i läroplanen för förskolan. Det 
finns också specifika mål kring minoritetsspråken under läroplanens rubrik 2.2 
Omsorg, Utveckling och lärande: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar 
att utveckla både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, 
om barnet tillhör en nationell minoritet”(s.14). Det står också att: ”Barn som 
tillhör de nationella minoriteterna, där urfolket samer ingår, ska även stödjas i 
sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin utveckling 
av en kulturell identitet. Förskolan ska därigenom bidra till att skydda och 
främja de nationella minoriteternas språk och kulturer” (s 9).  

De föreslagna metoderna i programmet: modersmålsstödjare och kulturstödjare 
kan uppfattas som separata tjänster som ska tillsättas utöver den pedagogiska 
personalen. Förskolan har ett uppdrag utifrån läroplanen att stödja barns 
språkutveckling och deras kulturella identitet. I Borås Stads språkplattform 
betonas att det är viktigt att all personal arbetar utifrån ett interkulturellt 
förhållningssätt i förskolan med att utveckla alla barns språk och kulturella 
identitet. Detta är ett förhållningssätt som enligt Borås Stads språkplattform all 
personal behöver omfatta och att ange separata tjänster såsom 
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Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Program för Nationella 
minoriteter. Språkvitalisering nämns som ett kärnområde i program för 
nationella minoriteter. Språk-revitalisering handlar om att inte låta ett språk få 
en tillbakagång, men även om att återuppliva ett språk som nästan ingen talar. 
Utifrån ett aktivt arbete med språkvitalisering kan språken hållas levande och 
utvecklas. I texten framgår att det behövs ett aktivt engagemang från 
minoriteterna för att en språkrevitalisering ska kunna äga rum. Detta talar för 
att ansvaret för språkrevitalisering är delat. Ett argument som används i texten 
för en framgångsrik språkvitalisering är att det är avgörande att barnen ges 
möjlighet att lära sig minoritetsspråken. Argumentet kan uppfattas som att det 
handlar om att alla barn som ska lära sig minoritetsspråken. Ett förslag på 
omformulering är därför: En framgångsrik språkrevitalisering när det gäller 
minoritetsspråken handlar om att låta barnen i hela sin livsmiljö lära sig det 
egna minoritetsspråket. Detta ansvar är delat mellan vårdnadshavare och 
utbildningsväsendet. 

Ordningsföljden av punkter och texter på s. 5 blir mer logiska om innehåll som 
avser förskolan kommer före det som avser grundskolan och gymnasieskolan. 
Stycket om förskolan ligger insprängt i det som handlar om grundskolans och 
gymnasieskolans elever. Texterna på s.5 vinner på att rubrikerna ramar in de 
olika skolformerna som avses. 

Under rubriken Förskola saknas referenser till läroplanen som träder i kraft den 
2019-07-01, vilken tar upp minoritetsspråken i sin inledning. Det finns flera 
texter i läroplanen som tar upp uppdrag och mål när det gäller minoritetsspråk i 
förskolan. Det skrivs bland annat att: ”Utbildningen i förskolan ska lägga 
grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de 
nationella minoriteternas språk och kulturer” (s. 6). Att arbeta med 
minoritetsspråken är alltså ett uppdrag som ges i läroplanen för förskolan. Det 
finns också specifika mål kring minoritetsspråken under läroplanens rubrik 2.2 
Omsorg, Utveckling och lärande: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar 
att utveckla både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, 
om barnet tillhör en nationell minoritet”(s.14). Det står också att: ”Barn som 
tillhör de nationella minoriteterna, där urfolket samer ingår, ska även stödjas i 
sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin utveckling 
av en kulturell identitet. Förskolan ska därigenom bidra till att skydda och 
främja de nationella minoriteternas språk och kulturer” (s 9).  

De föreslagna metoderna i programmet: modersmålsstödjare och kulturstödjare 
kan uppfattas som separata tjänster som ska tillsättas utöver den pedagogiska 
personalen. Förskolan har ett uppdrag utifrån läroplanen att stödja barns 
språkutveckling och deras kulturella identitet. I Borås Stads språkplattform 
betonas att det är viktigt att all personal arbetar utifrån ett interkulturellt 
förhållningssätt i förskolan med att utveckla alla barns språk och kulturella 
identitet. Detta är ett förhållningssätt som enligt Borås Stads språkplattform all 
personal behöver omfatta och att ange separata tjänster såsom 
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modersmålsstödjare och kulturstödjare är därför inte relevant. Det föreslås 
därför att följande formulering ersätts ”Särskilda åtgärder som tvåspråkig 
personal, modersmålsstödjare, kulturstödjare med mera kan vara viktiga 
komplement. Det gäller i samtliga förskolor.” (s. 5)  med följande formulering 
”All personal ska arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan 
och utveckla alla barns språk och kulturella identitet.” 

Förskolan är viktig för språkrevitalisering men det är ännu viktigare att det egna 
språket förs över mellan generationer. Programmet tar upp att föräldrar är en 
viktig resurs och tillgång. Vikten av denna aspekt av språkrevitalisering går att 
betona mera då förskolan utifrån läroplanen har ett uppdrag att samverka med 
hemmen och i detta sammanhang lyfta föräldrars roll för ett barns 
språkutveckling och att de är en resurs för förskolans språkutvecklande arbete.  

Borås Stad är finskt förvaltningsområde vilket för förskolans del betyder att 
vårdnadshavare kan ansöka om plats på finskspråkig avdelning på Bäckaryds 
förskola. I programmet är det formulerat att Borås Stad har en utökad 
skyldighet att tillfråga vårdnadshavare om de önskar plats i förskola på finska. 
Formuleringen kan vara problematisk då Förskoleförvaltningen i köhanteringen 
inte har möjlighet att veta vilka vårdnadshavare som ska tillfrågas om denna 
placering. I e-tjänsten har vårdnadshavare rätt att önska tre förskolor och finsk 
avdelning är ett möjligt val för alla vårdnadshavare att göra. Förslag på 
omformulering är därför: ”Borås Stad erbjuder som finskt förvaltningsområde 
placering på finsk avdelning, för de vårdnadshavare som så önskar detta, via e-
tjänsten för placering i kö till förskola.” 

Enligt om Nationella minoriteter (2009:724) ska en kommun som ingår i finskt 
förvaltningsområde erbjuda samtliga vårdnadshavare som söker förskoleplats 
en förskoleverksamhet som bedrivs helt eller till väsentlig del på det förvaltade 
språket. I programmet är det formulerat att Borås Stad erbjuder alla 
vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina barn i en förskoleverksamhet 
som bedrivs helt på finska. Det saknas i programmet en problematisering när 
det gäller minoritetsspråk och kunskapsspråk, då det kan vara ett bekymmer för 
barn som pratar finska både i förskola och i hemmet att få möjlighet att 
utveckla det svenska språket. Skaremyr, doktorand på Karlstad universitet, 
lyfter vikten av att även utveckla det svenska språket, vilket är kunskapsspråket i 
Sverige. Skaremyr tar också upp att barn kan utveckla flera språk samtidigt och 
att förskolan behöver ge möjlighet till transspråkande, vilket innebär att flera 
språk används på ett medvetet sätt i undervisningen så att barnen kan använda 
alla sina språkliga resurser.  

En annan aspekt av problematiken med en förskoleverksamhet som bedrivs 
helt på finska handlar om möjligheten att tillhandahålla behörig personal. I ett 
svårt rekryteringsläge är det även en utmaning att hitta finskspråkig personal 
och finskspråkiga vikarier. Det gör skillnad utifrån ett bemanningsperspektiv att 
erbjuda en helt finskspråkig utbildning i förskolan jämfört med en utbildning 
som till väsentlig del är finskspråkig. Förskolenämnden föreslår därför utifrån 
ovanstående att följande tillägg görs på s. 7: Borås Stad erbjuder alla 
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modersmålsstödjare och kulturstödjare är därför inte relevant. Det föreslås 
därför att följande formulering ersätts ”Särskilda åtgärder som tvåspråkig 
personal, modersmålsstödjare, kulturstödjare med mera kan vara viktiga 
komplement. Det gäller i samtliga förskolor.” (s. 5)  med följande formulering 
”All personal ska arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan 
och utveckla alla barns språk och kulturella identitet.” 

Förskolan är viktig för språkrevitalisering men det är ännu viktigare att det egna 
språket förs över mellan generationer. Programmet tar upp att föräldrar är en 
viktig resurs och tillgång. Vikten av denna aspekt av språkrevitalisering går att 
betona mera då förskolan utifrån läroplanen har ett uppdrag att samverka med 
hemmen och i detta sammanhang lyfta föräldrars roll för ett barns 
språkutveckling och att de är en resurs för förskolans språkutvecklande arbete.  

Borås Stad är finskt förvaltningsområde vilket för förskolans del betyder att 
vårdnadshavare kan ansöka om plats på finskspråkig avdelning på Bäckaryds 
förskola. I programmet är det formulerat att Borås Stad har en utökad 
skyldighet att tillfråga vårdnadshavare om de önskar plats i förskola på finska. 
Formuleringen kan vara problematisk då Förskoleförvaltningen i köhanteringen 
inte har möjlighet att veta vilka vårdnadshavare som ska tillfrågas om denna 
placering. I e-tjänsten har vårdnadshavare rätt att önska tre förskolor och finsk 
avdelning är ett möjligt val för alla vårdnadshavare att göra. Förslag på 
omformulering är därför: ”Borås Stad erbjuder som finskt förvaltningsområde 
placering på finsk avdelning, för de vårdnadshavare som så önskar detta, via e-
tjänsten för placering i kö till förskola.” 

Enligt om Nationella minoriteter (2009:724) ska en kommun som ingår i finskt 
förvaltningsområde erbjuda samtliga vårdnadshavare som söker förskoleplats 
en förskoleverksamhet som bedrivs helt eller till väsentlig del på det förvaltade 
språket. I programmet är det formulerat att Borås Stad erbjuder alla 
vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina barn i en förskoleverksamhet 
som bedrivs helt på finska. Det saknas i programmet en problematisering när 
det gäller minoritetsspråk och kunskapsspråk, då det kan vara ett bekymmer för 
barn som pratar finska både i förskola och i hemmet att få möjlighet att 
utveckla det svenska språket. Skaremyr, doktorand på Karlstad universitet, 
lyfter vikten av att även utveckla det svenska språket, vilket är kunskapsspråket i 
Sverige. Skaremyr tar också upp att barn kan utveckla flera språk samtidigt och 
att förskolan behöver ge möjlighet till transspråkande, vilket innebär att flera 
språk används på ett medvetet sätt i undervisningen så att barnen kan använda 
alla sina språkliga resurser.  

En annan aspekt av problematiken med en förskoleverksamhet som bedrivs 
helt på finska handlar om möjligheten att tillhandahålla behörig personal. I ett 
svårt rekryteringsläge är det även en utmaning att hitta finskspråkig personal 
och finskspråkiga vikarier. Det gör skillnad utifrån ett bemanningsperspektiv att 
erbjuda en helt finskspråkig utbildning i förskolan jämfört med en utbildning 
som till väsentlig del är finskspråkig. Förskolenämnden föreslår därför utifrån 
ovanstående att följande tillägg görs på s. 7: Borås Stad erbjuder alla 
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vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina barn plats i en 
förskoleverksamhet som till väsentlig del bedrivs på finska.  

När det gäller uppföljning och revidering så beskrivs att nämnden i samråd med 
respektive nationell minoritet ska ta fram aktivitetsplaner för 
minoritetsgrupperna. Det framkommer inte på vilket sätt dessa samråd med 
respektive nationell minoritet ska ske i Borås Stad. Det framkommer inte heller 
på vilket sätt dessa planer ska följas upp. Ett förtydligande kring dessa frågor 
önskas. Det är också intressant att få belyst varför begreppet aktivitetsplan ska 
användas eller om arbetet kan följas upp i det ordinarie systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads Program för nationella minoriteter 
2. Kunskapsöversikt Nationella minoriteter                                

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2019-03-05.  

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
 
 

 

Andreas Ekström 
Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Christer Samuelsson 
Handläggare 
033 357768 

SKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2019-03-26 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00021 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss Program för Nationella minoriteter 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Program för nationella 
minoritieter.        

Sammanfattning 
I programmet beskrivs hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i 
Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, 
utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. 
I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar 
och tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, 
samiska, finska samt meänkieli. 
 
Regeringen har beslutat om en förstärkning av lagen om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk . Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2019. Borås är 
finskt förvaltningsområde. För perioden 2012-2032 finns en strategi för romsk 
inkludering. 
 
För Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden innebär programmet bland 
annat att nämnden behöver förhålla sig till flera frågor. Enligt läroplanen för 
gymnasieskolan ska varje elev ha kunskap om de nationella minoriteternas 
kultur, språk, religion och historia. Detta gäller alla barn och unga i skolan, 
oavsett om man tillhör någon av de nationella minoriteterna eller inte. Det finns 
också särskilda rättigheter avseende modersmålsundervisning. En kommun som 
ingår i ett förvaltningsområde ska kunna kontaktas muntligt och skriftligt på det 
förvaltade språket och få svar på sina frågor på samma språk, och i övrigt ska 
kommunen sträva efter att anställa personal med kunskaper i språket. Nämnden 
ska i samråd med respektive nationell minoritet ta fram en aktivitetsplan. 
Aktivitetsplanerna ska, utifrån den nationella minoritetslagstiftningen, definiera 
minoritetens behov och önskemål samt beskriva vilka åtgärder/aktiviteter som 
ska genomföras och ansvar för dessa. Aktivitetsplanen kan vara ett- eller flerårig 
allt utifrån behov. 
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Ärendet i sin helhet 
2025 är Borås staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver 
utvecklingen framåt. I Borås Stad är vi delaktiga i stadens utveckling och här 
bestämmer vi över våra liv. I Borås finns samspel och mångfald. Här finns lika 
möjligheter för alla människor. I programmet beskrivs hur Borås Stad ska 
medverka till att personer som bor i Borås och som tillhör Sveriges nationella 
minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över sin nationella 
tillhörighet och identitet. 
 
I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar 
och tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, 
samiska, finska samt meänkieli. Gemensamt för minoriteterna är att de har 
befolkat Sverige under flera hundra år och har långa historiska band till landet. 
De har en uttalad samhörighet och identitet och en egen religiös, språklig 
och/eller kulturell tillhörighet samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. 
2009 antogs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte 
att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. För att stärka den nuvarande 
lagstiftningen har regeringen beslutat om en förstärkning av lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk . Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2019. 
Utöver grundskyddet finns ett förstärkt skydd i förvaltningsområden. Borås 
Stad tillhör förvaltningsområde för finska vilket medför specifika rättigheter för 
den sverigefinska minoriteten. 
 
Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att 
tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. 
 
Språkrevitalisering handlar om att hindra ett språks tillbakagång eller att 
återuppliva ett språk som nästan ingen talar längre. 
Borås Stad ska stödja språkrevitalisering bland annat genom att:  

 erbjuda modersmålsundervisning på minoritetsspråken  
 erbjuda stöd i utvecklingen av det nationella minoritetsspråket i 

förskolan  
 lämna information om minoritetslagstiftningen och minoriteternas 

rättigheter på minoritetsspråken utöver det svenska språket  
 tillgängliggöra litteratur på minoritetsspråken på stadens bibliotek. 

Enligt läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan ska varje elev ha 
kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. 
Detta gäller alla barn och unga i skolan, oavsett om man tillhör någon av de 
nationella minoriteterna eller inte. 
 
Den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjligheter att lära sig, utveckla 
och använda sitt minoritetsspråk. Det allmänna ska här ta ett särskilt ansvar för 
att skydda och främja minoritetsspråken. Modersmålsundervisningen är en 
viktig del i språkrevitaliseringen. Modersmålsundervisning ska erbjudas för 
elever som begär det även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i 
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Remiss Program för Nationella minoriteter 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Program för nationella 
minoritieter.        

Sammanfattning 
I programmet beskrivs hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i 
Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, 
utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. 
I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar 
och tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, 
samiska, finska samt meänkieli. 
 
Regeringen har beslutat om en förstärkning av lagen om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk . Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2019. Borås är 
finskt förvaltningsområde. För perioden 2012-2032 finns en strategi för romsk 
inkludering. 
 
För Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden innebär programmet bland 
annat att nämnden behöver förhålla sig till flera frågor. Enligt läroplanen för 
gymnasieskolan ska varje elev ha kunskap om de nationella minoriteternas 
kultur, språk, religion och historia. Detta gäller alla barn och unga i skolan, 
oavsett om man tillhör någon av de nationella minoriteterna eller inte. Det finns 
också särskilda rättigheter avseende modersmålsundervisning. En kommun som 
ingår i ett förvaltningsområde ska kunna kontaktas muntligt och skriftligt på det 
förvaltade språket och få svar på sina frågor på samma språk, och i övrigt ska 
kommunen sträva efter att anställa personal med kunskaper i språket. Nämnden 
ska i samråd med respektive nationell minoritet ta fram en aktivitetsplan. 
Aktivitetsplanerna ska, utifrån den nationella minoritetslagstiftningen, definiera 
minoritetens behov och önskemål samt beskriva vilka åtgärder/aktiviteter som 
ska genomföras och ansvar för dessa. Aktivitetsplanen kan vara ett- eller flerårig 
allt utifrån behov. 
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Ärendet i sin helhet 
2025 är Borås staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver 
utvecklingen framåt. I Borås Stad är vi delaktiga i stadens utveckling och här 
bestämmer vi över våra liv. I Borås finns samspel och mångfald. Här finns lika 
möjligheter för alla människor. I programmet beskrivs hur Borås Stad ska 
medverka till att personer som bor i Borås och som tillhör Sveriges nationella 
minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över sin nationella 
tillhörighet och identitet. 
 
I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar 
och tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, 
samiska, finska samt meänkieli. Gemensamt för minoriteterna är att de har 
befolkat Sverige under flera hundra år och har långa historiska band till landet. 
De har en uttalad samhörighet och identitet och en egen religiös, språklig 
och/eller kulturell tillhörighet samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. 
2009 antogs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte 
att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. För att stärka den nuvarande 
lagstiftningen har regeringen beslutat om en förstärkning av lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk . Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2019. 
Utöver grundskyddet finns ett förstärkt skydd i förvaltningsområden. Borås 
Stad tillhör förvaltningsområde för finska vilket medför specifika rättigheter för 
den sverigefinska minoriteten. 
 
Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att 
tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. 
 
Språkrevitalisering handlar om att hindra ett språks tillbakagång eller att 
återuppliva ett språk som nästan ingen talar längre. 
Borås Stad ska stödja språkrevitalisering bland annat genom att:  

 erbjuda modersmålsundervisning på minoritetsspråken  
 erbjuda stöd i utvecklingen av det nationella minoritetsspråket i 

förskolan  
 lämna information om minoritetslagstiftningen och minoriteternas 

rättigheter på minoritetsspråken utöver det svenska språket  
 tillgängliggöra litteratur på minoritetsspråken på stadens bibliotek. 

Enligt läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan ska varje elev ha 
kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. 
Detta gäller alla barn och unga i skolan, oavsett om man tillhör någon av de 
nationella minoriteterna eller inte. 
 
Den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjligheter att lära sig, utveckla 
och använda sitt minoritetsspråk. Det allmänna ska här ta ett särskilt ansvar för 
att skydda och främja minoritetsspråken. Modersmålsundervisningen är en 
viktig del i språkrevitaliseringen. Modersmålsundervisning ska erbjudas för 
elever som begär det även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i 
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hemmet. Skolan har ett utökat ansvar att erbjuda modersmålsundervisning till 
elev som är berättigad till undervisning på något av minoritetsspråken. Det 
räcker att en elev i kommunen önskar undervisning på modersmålet. 
Grundläggande kunskaper i modersmålet för nationella minoriteter kan heller 
inte längre krävas. Som en konsekvens av ovanstående skall Borås Stad i sina 
rekryteringsprocesser särskilt framhålla flerspråkighet som en merit med särskilt 
fokus på nationella minoritetsspråk. Andra lösningar kan vara fortbildning av 
personal, kompletterande utbildningar och övriga insatser såsom till exempel 
fjärrundervisning för att möjliggöra revitalisering av dessa språk. 
En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska kunna kontaktas muntligt 
och skriftligt på det förvaltade språket och få svar på sina frågor på samma 
språk, och i övrigt ska kommunen sträva efter att anställa personal med 
kunskaper i språket.  
 
Den 16 februari 2012 beslutades en samordnad och långsiktig strategi för 
romsk inkludering under 2012 – 2032. Strategin ska ses som en förstärkning av 
minoritetspolitiken som gäller för de fem nationella minoriteterna judar, romer, 
samer, sverigefinnar och tornedalingar. Det övergripande målet för strategin är 
att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den 
som är ickerom. Strategin innehåller mål och åtgärder inom flera 
verksamhetsområden: utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och 
trygghet, kultur och språk, samt civilsamhällets organisering. Borås Stad har 
sökt och blivit beviljat bidrag för att utveckla arbetet med romsk inkludering 
och har därmed uttryckt en vilja att arbeta särskilt med strategin för romsk 
inkludering 2012 – 2032. Borås Stad ska aktivt arbeta med att följa regeringens 
strategi för romsk inkludering 2012 – 2032 samt de lagar och planer som berör 
romernas rättigheter. 
 
Med programmet som grund ska bland annat Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, i samråd med respektive nationell minoritet ta fram 
aktivitetsplaner för minoritetsgrupperna. Aktivitetsplanerna ska, utifrån den 
nationella minoritetslagstiftningen, definiera minoritetens behov och önskemål 
samt beskriva vilka åtgärder/aktiviteter som ska genomföras och ansvar för 
dessa. Aktivitetsplanen kan vara ett- eller flerårig allt utifrån behov. 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp arbetet kring nationella 
minoriteter samt lämna förslag på ett reviderat program vart fjärde år. 
 
Det är viktigt att i detta sammanhang även lyfta det intersektionella 
perspektivet. Att använda ett intersektionellt förhållningssätt ökar 
medvetenheten för att se att man drabbas olika av diskriminering beroende på 
vilken sammansättning av identiteter man har. Därför kan man inte enbart titta 
på diskriminering av en hel grupp utan måste även väga in andra faktorer som 
exempelvis könstillhörighet, religion, socioekonomisk status samt ålder, för att 
nämna några. Som flera av rapporterna vittnar om tillhör kvinnor, barn och 
äldre ofta extra utsatta grupper. I Borås Stads arbete för ökad social hållbarhet 
och minskade skillnader i livsvillkor och hälsa, är de nationella gruppernas 
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rättigheter viktiga att fokusera på i alla planering och genomförande av 
kommunal verksamhet, i syfte att säkerställa att diskriminering inte 
förekommer. 
 

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads Program för Nationella minoriteter. 
2. Kunskapsöversikt Nationella minoriteter, 2019-01-15.                                

Samverkan 
FSG 2019-03-20. 

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämndens diarium 
 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson  
Förvaltningschef 
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rättigheter viktiga att fokusera på i alla planering och genomförande av 
kommunal verksamhet, i syfte att säkerställa att diskriminering inte 
förekommer. 
 

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads Program för Nationella minoriteter. 
2. Kunskapsöversikt Nationella minoriteter, 2019-01-15.                                

Samverkan 
FSG 2019-03-20. 

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämndens diarium 
 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson  
Förvaltningschef 
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Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Maria Svensson  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-03-19 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00027 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Program för Nationella minoriteter 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att tillstyrka Program för Nationella minoriteter med reservationen att specifika 
aktivitetsplaner enbart tas fram av de förvaltningar vars huvuduppdrag 
innefattar de kärnområden som specificeras i programmet; förskola, 
äldreomsorg och kultur.        

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsförvaltningen har upprättat förslag till Program för Nationella 
minoriteter. Programmet utgår från lagstiftningen kring nationella minoriteter 
och minoritetsspråk, den förstärkning av lagen som trädde i kraft den 1 januari 
2019 samt Borås Stads vision 2025 där social, etnisk och kulturell mångfald 
driver utvecklingen framåt.    

I programmet tydliggörs vilka förpliktelser kommunen har utifrån gällande lagar 
och förordningar samt på vilket sätt Borås Stad ska tillgodose de nationella 
minoriteternas rättigheter.  

Individ- och familjeomsorgsförvaltningens huvudsakliga verksamhet riktar sig 
inte till allmänheten utan har till största delen ett behovsbedömt specialiserat 
fokus. Ett fåtal servicefunktioner med allmänt riktade insatser såsom 
exempelvis Yxhammarmottagningen och socialrådgivarna på familjecentralerna 
finns. Även om Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har en 
informationsskyldighet gentemot de medborgare och brukare som kommer i 
kontakt med förvaltningen, så är de kärnområden som berörs i programmet är 
inte direkt kopplat till den verksamhet som bedrivs inom Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen. I programmet föreslås att nämnder och bolag ska 
upprätta aktivitetsplaner, i samråd med minoritetsgrupperna, med programmet 
som utgångspunkt. Individ- och familjeomsorgsnämnden anser det inte 
lämpligt att upprätta en separat aktivitetsplan utifrån programmet för Nationella 
minoriteter.  

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetar aktivt utifrån ett flertal planer med fokus på 
verksamhetens grunduppdrag. Ytterligare aktivitetsplaner riskerar att splittra verksamheten 
istället för att utveckla och förbättra den.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden ställer sig bakom programmet med 
reservationen att specifika aktivitetsplaner enbart tas fram inom de 
kärnområden, förskola, äldreomsorg och kultur, som specificeras i programmet.               
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Samverkan 
Ärendet har 2019-03-07 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden. ALF@boras.se 
 
 

 

Mats Tolfsson 
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 
Förvaltningschef 
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Samverkan 
Ärendet har 2019-03-07 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden. ALF@boras.se 
 
 

 

Mats Tolfsson 
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 
Förvaltningschef 
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Vård- och äldrenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Ramnåsgatan 1 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-03-26 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00027 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Borås Stads program för Nationella 
minoriteter 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka förslag till Borås Stads program 
för nationella minoriteter.       

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har skickat förslag till Borås Stads program för nationella 
minoriteter, på remiss till samtliga nämnder och bolag. Tillsammans med 
förslag till program finns en kunskapsöversikt (bilaga 2), som är ett 
informationsmaterial som inte är aktuellt för synpunkter.  

I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar 
och tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk: jiddisch, romani chib, 
samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoriteterna är att de har 
befolkat Sverige under flera hundra år och har långa historiska band till landet. 
2009 antogs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte 
att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal 
grundläggande skyldigheter för kommuner, landsting och andra 
förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i hela landet. För 
att stärka den nuvarande lagstiftningen har regeringen beslutat om en 
förstärkning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Denna 
förstärkning trädde i kraft den 1 januari 2019. Äldreomsorgen är ett av de 
områden som omfattas av den stärkta lagen. Bland annat ska äldreomsorg 
erbjudas på minoritetsspråk om det finns medarbetare med sådana 
språkkunskaper. Vidare ska kommunerna verka för att finna lösningar, t.ex. 
fortbildning av medarbetare, för att öka kunskap som rör nationella minoriteter.  

Borås Stads program för nationella minoriteter beskriver hur Borås Stad på 
olika sätt ska medverka till att personer som bor i Borås och som tillhör 
Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över 
sin nationella tillhörighet och identitet.  

Vård- och äldrenämnden ser positivt på program för nationella minoriteter. 
Programmet utgör ett viktigt stöd genom de konkreta områden som anges och 
som nämnden ska fokusera på, för att följa lagen om nationella minoriteter. 
Vård- och äldrenämnden tillstyrker Borås Stads program för nationella 
minoriteter.      
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Beslutsunderlag 
1. Borås Stads program för nationella minoriteter. 
2. -                             

Samverkan 
Samverkas vid FSG 2019-03-20.  

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
2. - 
 
 

 

Johan Wikander 
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 
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Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna Thuresson 
Handläggare 
033 357301 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-03-25 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00016 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Borås Stads program för Nationella 
minoriteter 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsförvaltningen beslutar att tillstyrka förslag till Borås Stads 
program för nationella minoriteter.        

Sammanfattning  
Sociala omsorgsförvaltningen ser positivt på program för nationella minoriteter. 
Programmet utgör ett stöd genom de konkreta områden som anges och som 
Borås stad ska fokusera på, för att följa lagen om nationella minoriteter. Sociala 
omsorgsförvaltningen tillstyrker Borås Stads program för nationella minoriteter.               

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har skickat förslag till Borås Stads program för nationella 
minoriteter, på remiss till samtliga nämnder och bolag. Tillsammans med 
förslag till program finns en kunskapsöversikt (bilaga 2), som är ett 
informationsmaterial som inte är aktuellt för synpunkter.  

I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar 
och tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk: jiddisch, romani chib, 
samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoriteterna är att de har 
befolkat Sverige under flera hundra år och har långa historiska band till landet. 
2009 antogs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte 
att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal 
grundläggande skyldigheter för kommuner, landsting och andra 
förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i hela landet. För 
att stärka den nuvarande lagstiftningen har regeringen beslutat om en 
förstärkning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Denna 
förstärkning trädde i kraft den 1 januari 2019. Äldreomsorgen är ett av de 
områden som omfattas av den stärkta lagen. Bland annat ska äldreomsorg 
erbjudas på minoritetsspråk om det finns medarbetare med sådana 
språkkunskaper. Funktionshinderverksameten omnämns dock inte specifikt. 
Vidare ska kommunerna verka för att finna lösningar, t.ex. fortbildning av 
medarbetare, för att öka kunskap som rör nationella minoriteter. Sociala 
omsorgsförvaltningen har utöver sitt grunduppdrag ett samarbetsuppdrag som 
innebär att öka tillgängligheten i Borås stad för personer med olika typer av 
funktionsnedsättningar oavsett nationalitet.  
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Borås Stads program för nationella minoriteter beskriver hur Borås Stad på 
olika sätt ska medverka till att personer som bor i Borås och som tillhör 
Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över 
sin nationella tillhörighet och identitet. 

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads program för nationella minoriteter.                               

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Monica Svensson 
Förvaltningschef 
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Borås Stads program för nationella minoriteter beskriver hur Borås Stad på 
olika sätt ska medverka till att personer som bor i Borås och som tillhör 
Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över 
sin nationella tillhörighet och identitet. 

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads program för nationella minoriteter.                               

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Monica Svensson 
Förvaltningschef 
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Kulturnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva-Lotta Franzén 
Handläggare 
033 357596 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-03-25 

Instans 
Kulturnämnden 
Dnr KUN 2019-00015 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över remissen Program för Nationella 
minoriteter 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden tillstyrker förslag till Program för Nationella minoriteter med 
förslag på en förstärkt skrivning om kulturens betydelse för de nationella 
minoriteterna. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2019 trädde ändringar i minoritetslagen i kraft. Ändringarna 
förstärker rättigheterna för de nationella minoriteterna judar, romer, samer, 
sverigefinnar och tornedalingar samt minoritetsspråken jiddisch, romani chib, 
samiska, finska och meänkieli. Arbetslivsnämnden har utarbetat ett förslag på 
styrdokument för de nationella minoriteterna där det beskrivs hur Borås Stad 
ska medverka till att människor som bor i Borås och som tillhör någon av dessa 
minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över sin nationella 
tillhörighet och identitet. 
Den skärpta lagstiftningen skyddar de nationella minoriteterna genom att stärka 
möjligheterna till inflytande och genom att tillse att de historiska 
minoritetsspråken och kulturarven bevaras och stöds. Kulturnämnden vill att 
det stycke som handlar om kultur förstärks och lyfts fram först i avsnittet om 
Kärnområden. Detta för att betona att kultur och språk är de viktigaste 
identifikationsområdena. Det gäller för alla människor men i just denna lag, 
som är rättighetsbaserad, betonas att särskilt de fem nationella minoriteternas 
behov och möjligheter ska tillgodoses och avspeglas i samhället. Det är hela 
stadens ansvar att i sina olika ansvarsområden tillse att detta främjas. Men det är 
särskilt Kulturnämndens ansvar att tillgodose att de nationella minoriteternas 
kulturarv och traditioner bevaras, utvecklas och förmedlas. Detta är själva 
grunden för att kunna leva på samma villkor som andra. Stadens kulturliv är en 
angelägenhet för alla och därför ska de nationella minoriteternas språk, historia 
och kultur speglas och förmedlas precis som majoritetssamhällets 
kulturyttringar. Det särskilda ansvar som programmet betonar avseende 
bibliotekens roll att lyfta fram litteratur och förmedla kunskap om 
minoritetsspråken är även uttryckta i Bibliotekslagen, vilket ger det dubbel 
tyngd. 
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Beslutsunderlag 
1. Remiss – Program för Nationella minoriteter 
                                

Samverkan 
FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2019-03-19 

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se, diarienummer  
ALN 2019-00002 
 
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 
Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-09-26 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00893 1.1.2.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Program för ett integrerat samhälle 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Program för ett integrerat samhälle fastställs att gälla till och med 2023           

 

Reservationer   
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M) och 
Oliver Öberg (M) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se bilaga.  

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande, se bilaga. 

 

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att årligen följa upp hur 
samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar utifrån sina 
respektive ansvarsområden i Program för ett integrerat samhälle. 
Arbetslivsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige och utifrån 
resultaten av uppföljningarna tagit fram ett reviderat förslag på som ska gälla 
hela staden. Förslaget på reviderat program har remitterats till samtliga nämnder 
och styrelser. 

Programmet beskriver hur Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som 
värnar mänskliga rättigheter och människors lika värde, som tillåter alla 
boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt eget liv, 
så länge svenska lagar och regler följs. Borås Stad har i sitt integrationsarbete ett 
interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att fokus ligger på det som sker i 
möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle. Etniska och kulturella 
grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till att mötas och 
finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem. Detta 
kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra 
samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former 

 

 

Nr 131
Program för ett integrerat samhälle
2019-09-26 Dnr KS 2018-00893 1.1.2.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Arbetslivsnämndens beslut om Program för ett integrerat samhälle  
2. Arbetslivsnämndens beslut om Program för ett integrerat samhälle  
3. Yttranden över remiss- Program för ett integrerat samhälle  
 

Malin Carlsson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Beslutsunderlag 
1. Arbetslivsnämndens beslut om Program för ett integrerat samhälle  
2. Arbetslivsnämndens beslut om Program för ett integrerat samhälle  
3. Yttranden över remiss- Program för ett integrerat samhälle  
 

Malin Carlsson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-09-26 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00893 1.1.2.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Program för ett integrerat samhälle 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Program för ett integrerat samhälle fastställs att gälla till och med 2023, med 
föreslagna ändringar enligt nedan.  

Sidan 4 

Arbete 
Borås Stad ska vara ett föredöme med att se flerspråkighet och 
interkulturell kunskap som en merit vid rekrytering, och att anställa 
personer med olika etnisk bakgrund. när detta är passande för tjänsten. 
Borås stad ska sträva efter att anställa personer med olika kompetenser 
och erfarenheter utan att diskriminera. Vi ska också göra det möjligt för 
våra nyanlända att få praktik, som ger nödvändig språkträning och 
värdefull arbetslivserfarenhet. 
  

Boende 
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på 
bostadsmarknaden. Staden ska strategiskt verka för att skapa ett varierat 
utbud av bostäder med olika upplåtelseformer och prisnivåer och 
därigenom motverka segregation. Staden ska verka för att boendet blir mer 
etniskt och socioekonomiskt blandat. 
Ett särskilt ansvar har de allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt motverka 
segregationen och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. Det är 
särskilt viktigt att möjliggöra tillgången på bostäder i de yttre delarna i 
kommunen för våra nyanlända boråsare.   

Borås Stad 
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Sida 4  

Barn och ungdomar 
 
Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå 
en jämn socioekonomisk och etnisk sammansättning bland elever i alla 
våra förskolor och skolor. Genom det aktiva skolvalet ges förutsättningar 
för att kunna bryta segregationen.  
 

Sidan 4-5  

Delaktighet  
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen bli en del av 
det svenska samhället är kunskap om hur det svenska samhället i vid 
bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla 
nyanlända och samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen 
har till uppgift att säkerställa att alla invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt 
sätt, har möjlighet att påverka och ha inflytande i kommunen samt får ett bra 
bemötande och god kommunal service. Den enskilde har också en självklar 
skyldighet att ta del av samhällsorienteringen och göra sin del för att bli 
en del av samhället.  

Trygghet 
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är 
nyanländ eller infödd. Borås stad ska verka för att alla nyanlända får bra 
förutsättningar att delta i samhället och rättvist behandlade i stadens alla 
verksamheter. Genom samhällsorienteringen får man god kännedom om 
sina rättigheter, och men också vilka skyldigheter alla invånare har. 
 
Staden genomför särskilda insatser i så kallade utsatta områden, där det 
långsiktiga målet är att bryta segregation, och att tryggheten inte ska skilja 
sig från andra bostadsområden. 
Invånare med annat modersmål än svenska, som har särskilda behov, ska 
i möjligaste mån få hjälp på sitt modersmål, men det måste också 
kombineras med en tydlig ansträngning att lära sig svenska. 
 

Sidan 5  

Folkhälsa 
Borås stad ska särskilt beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa. 
Många flyktingar har trauman som behöver bearbetas, Borås Stad ska ge 
god samhällsorientering och vägledning, för att de nyanlända ska förstå 
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Sida 4  

Barn och ungdomar 
 
Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå 
en jämn socioekonomisk och etnisk sammansättning bland elever i alla 
våra förskolor och skolor. Genom det aktiva skolvalet ges förutsättningar 
för att kunna bryta segregationen.  
 

Sidan 4-5  

Delaktighet  
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen bli en del av 
det svenska samhället är kunskap om hur det svenska samhället i vid 
bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla 
nyanlända och samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen 
har till uppgift att säkerställa att alla invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt 
sätt, har möjlighet att påverka och ha inflytande i kommunen samt får ett bra 
bemötande och god kommunal service. Den enskilde har också en självklar 
skyldighet att ta del av samhällsorienteringen och göra sin del för att bli 
en del av samhället.  

Trygghet 
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är 
nyanländ eller infödd. Borås stad ska verka för att alla nyanlända får bra 
förutsättningar att delta i samhället och rättvist behandlade i stadens alla 
verksamheter. Genom samhällsorienteringen får man god kännedom om 
sina rättigheter, och men också vilka skyldigheter alla invånare har. 
 
Staden genomför särskilda insatser i så kallade utsatta områden, där det 
långsiktiga målet är att bryta segregation, och att tryggheten inte ska skilja 
sig från andra bostadsområden. 
Invånare med annat modersmål än svenska, som har särskilda behov, ska 
i möjligaste mån få hjälp på sitt modersmål, men det måste också 
kombineras med en tydlig ansträngning att lära sig svenska. 
 

Sidan 5  

Folkhälsa 
Borås stad ska särskilt beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa. 
Många flyktingar har trauman som behöver bearbetas, Borås Stad ska ge 
god samhällsorientering och vägledning, för att de nyanlända ska förstå 
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det Svenska sjukvårdsystemet och var man skall vända sig, för att få 
tillgång till primärvård och specialistvård inom Västra Götalandsregionen, 
som har ansvaret för sjukvård och rehabilitering. I samhällsorienteringen 
ska den enskilde också få information om hur man själv kan förbättra sin 
egen hälsa.  

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att årligen följa upp hur 
samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar utifrån sina 
respektive ansvarsområden i Program för ett integrerat samhälle. 
Arbetslivsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige och utifrån 
resultaten av uppföljningarna tagit fram ett reviderat förslag på som ska gälla 
hela staden. Förslaget på reviderat program har remitterats till samtliga nämnder 
och styrelser. 

Programmet beskriver hur Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som 
värnar mänskliga rättigheter och människors lika värde, som tillåter alla 
boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt eget liv, 
så länge svenska lagar och regler följs. Borås Stad har i sitt integrationsarbete ett 
interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att fokus ligger på det som sker i 
möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle. Etniska och kulturella 
grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till att mötas och 
finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem. Detta 
kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra 
samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former. 

 

Beslutsunderlag 
1. Arbetslivsnämndens beslut om Program för ett integrerat samhälle  
2. Arbetslivsnämndens beslut om Program för ett integrerat samhälle  
3. Yttranden över remiss- Program för ett integrerat samhälle  
 
 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 

 
 

Strategi 

• Program 

Plan 

Policy 

Riktlinjer 

Regler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Borås Stads 

Program för ett 
integrerat samhälle 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

 B 2605

Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

det Svenska sjukvårdsystemet och var man skall vända sig, för att få 
tillgång till primärvård och specialistvård inom Västra Götalandsregionen, 
som har ansvaret för sjukvård och rehabilitering. I samhällsorienteringen 
ska den enskilde också få information om hur man själv kan förbättra sin 
egen hälsa.  

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att årligen följa upp hur 
samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar utifrån sina 
respektive ansvarsområden i Program för ett integrerat samhälle. 
Arbetslivsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige och utifrån 
resultaten av uppföljningarna tagit fram ett reviderat förslag på som ska gälla 
hela staden. Förslaget på reviderat program har remitterats till samtliga nämnder 
och styrelser. 

Programmet beskriver hur Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som 
värnar mänskliga rättigheter och människors lika värde, som tillåter alla 
boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt eget liv, 
så länge svenska lagar och regler följs. Borås Stad har i sitt integrationsarbete ett 
interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att fokus ligger på det som sker i 
möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle. Etniska och kulturella 
grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till att mötas och 
finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem. Detta 
kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra 
samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former. 

 

Beslutsunderlag 
1. Arbetslivsnämndens beslut om Program för ett integrerat samhälle  
2. Arbetslivsnämndens beslut om Program för ett integrerat samhälle  
3. Yttranden över remiss- Program för ett integrerat samhälle  
 
 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 

 
 

Strategi 

• Program 

Plan 

Policy 
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Regler 
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Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter 
och människors lika värde, som tillåter alla boråsare oavsett bakgrund och hur länge 
man levt i staden att leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs. 
Borås Stad har i sitt integrationsarbete ett interkulturellt förhållningssätt. Med det 
menas att fokus ligger på det som sker i möten mellan människor i ett mångetniskt 
samhälle. Etniska och kulturella grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges 
möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor 
som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger 
och genom andra samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla 
dess former. 

 
Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås 
idag är en stad med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Av kommunens 
invånare är ca 25 procent födda utomlands alternativt boråsare födda i Sverige vars 
båda föräldrar är födda utomlands. Vi välkomnar alla inflyttade, oavsett ursprung 
eller religion, och vill säkerställa en god mottagning och integration. 
Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i 
staden. Detta skapas bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till 
exempel på arbetsplatser och i föreningslivet. 

 
Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som är viktiga för arbetet i 
den egna specifika verksamheten. Utbildning som t.ex. handlar om olika kulturer, 
interkulturell kompetens, normer, värderingar och förhållningssätt. Kunskap hos 
personalen i dessa frågor ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Det 
är dock viktigt att poängtera att all anpassning, bortsett från de nationella 
minoritetsgrupperna, är temporär och ska minska över tid. 

 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är 
Arbetslivsnämndens ”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det 
forum som används inom kommunen för att sprida information om 
integrationsarbete från egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt sprida information 
om integrationsarbete till egna förvaltningen/bolaget. Representanter i 
integrationsnätverket har även till uppgift att lyfta frågor inom integrationsområdet 
i den egna förvaltningen/egna bolaget. 

 
De ideella och idéburna organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet, där 
det är möjligt ska Borås Stad samverka. Staden ska dessutom samverka med andra 
kommuner, myndigheter och näringsliv. Om det finns internationella nätverk som 
underlättar arbetet med integrationen kan Borås Stad vara med i sådana. Samverkan 
kan öka både kvalitet och effektivitet i integrationsarbetet. 

 
Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, förvaltningar, styrelser och 
kommunala bolag. Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör 
genomsyra allt arbete. 

 
Insatser som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden, 
och återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till 
välfärdsbokslutet och vissa uppföljningar framgår där. 
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Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter 
och människors lika värde, som tillåter alla boråsare oavsett bakgrund och hur länge 
man levt i staden att leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs. 
Borås Stad har i sitt integrationsarbete ett interkulturellt förhållningssätt. Med det 
menas att fokus ligger på det som sker i möten mellan människor i ett mångetniskt 
samhälle. Etniska och kulturella grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges 
möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor 
som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger 
och genom andra samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla 
dess former. 

 
Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås 
idag är en stad med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Av kommunens 
invånare är ca 25 procent födda utomlands alternativt boråsare födda i Sverige vars 
båda föräldrar är födda utomlands. Vi välkomnar alla inflyttade, oavsett ursprung 
eller religion, och vill säkerställa en god mottagning och integration. 
Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i 
staden. Detta skapas bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till 
exempel på arbetsplatser och i föreningslivet. 

 
Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som är viktiga för arbetet i 
den egna specifika verksamheten. Utbildning som t.ex. handlar om olika kulturer, 
interkulturell kompetens, normer, värderingar och förhållningssätt. Kunskap hos 
personalen i dessa frågor ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Det 
är dock viktigt att poängtera att all anpassning, bortsett från de nationella 
minoritetsgrupperna, är temporär och ska minska över tid. 

 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är 
Arbetslivsnämndens ”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det 
forum som används inom kommunen för att sprida information om 
integrationsarbete från egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt sprida information 
om integrationsarbete till egna förvaltningen/bolaget. Representanter i 
integrationsnätverket har även till uppgift att lyfta frågor inom integrationsområdet 
i den egna förvaltningen/egna bolaget. 

 
De ideella och idéburna organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet, där 
det är möjligt ska Borås Stad samverka. Staden ska dessutom samverka med andra 
kommuner, myndigheter och näringsliv. Om det finns internationella nätverk som 
underlättar arbetet med integrationen kan Borås Stad vara med i sådana. Samverkan 
kan öka både kvalitet och effektivitet i integrationsarbetet. 

 
Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, förvaltningar, styrelser och 
kommunala bolag. Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör 
genomsyra allt arbete. 

 
Insatser som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden, 
och återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till 
välfärdsbokslutet och vissa uppföljningar framgår där. 
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Arbete 
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till 
egen försörjning, genom anställning eller eget företagande. 

 
Borås Stad ska vara ett föredöme med att se flerspråkighet och interkulturell 
kunskap som en merit vid rekrytering och att anställa personal med olika etnisk 
bakgrund.  Borås Stad ska vara ett föredöme med att bortse från kulturell eller etnisk 
tillhörighet vid rekrytering, bortsett från de nationella minoritetsgrupperna. Vi ska 
också göra det möjligt för våra nyanlända att få praktik, som ger språkträning och 
värdefull arbetslivserfarenhet. 

 
Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom 
feriejobb. Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund som ofta 
saknar kontaktnät i samhället. 

 
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet att mångfald i arbetslivet är 
utvecklande och kan vara lönsamt för företaget. Genom att vi i Borås Stad ställer krav 
på socialt ansvarstagande i våra upphandlingar kan vi aktivt möjliggöra för våra 
nyanlända att få chans till praktik, som kan leda till arbete i näringslivet. 

 

Boende 
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. 
Staden ska strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika 
upplåtelseformer och prisnivåer. Staden ska verka för att boendet blir mer etniskt 
och socioekonomiskt blandat. Ett särskilt ansvar har de allmännyttiga 
bostadsbolagen, att aktivt motverka segregationen och verka som ett föredöme för 
övriga fastighetsbolag. Det är särskilt viktigt att möjliggöra tillgången på bostäder 
i de yttre delarna i kommunen för våra nyanlända boråsare. 

 
Mötesplatser är viktiga för att boråsare av olika etniskt ursprung, ålder, kön och 
religion ska kunna mötas i sitt närområde på naturligt sätt. Borås Stad ska stödja 
nätverk och föreningar som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar 
stadsutveckling. 

 

Utbildning 
Barn och ungdomar 
Borås Stad har ansvaret för att alla barn och unga får lika möjligheter till en god 
uppväxt och utbildning. Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i 
detta, och i övrigt få det stöd de behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas 
kompetens ska användas även i skolans arbete med interkulturella frågor. 

 
Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en jämn 
socioekonomisk och etnisk sammansättning bland elever i alla våra förskolor och 
skolor. 

Vuxna 
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för 
invandrare (SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, 
för att stödja inträdet på arbetsmarknaden. SFI ska även erbjudas tillsammans med 
grundläggande vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och 
lärlingsutbildningar ska Borås Stad samverka inom Sjuhärad. 

 

Delaktighet 
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur 
samhället i vid bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds 
alla nyanlända och samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till 
uppgift att säkerställa 
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att alla invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka 
och ha inflytande i kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal 
service. Mötesplatser i olika bostadsområden ger förutsättningar för 
informationsspridning, service, stöd och delaktighet för medborgare. 
Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet är en 
förutsättning för att inkludera alla ungdomar. 

 
Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och 
att alla boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där 
personer med olika bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i 
samhällsutvecklingen. Borås Stad ska ge möjlighet till delaktighet genom att 
regelbundet ha dialog och samverkansmöten med invandrarföreningar, vilket sker i 
Dialogmöte och Integrationsråd, samt med föreningar som arbetar med integration. 

 

Trygghet 
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är nyanländ eller 
infödd. Borås stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i 
samhället och rättvist behandlade i stadens alla verksamheter. Genom 
samhällsorienteringen får man god kännedom om sina rättigheter, men också vilka 
skyldigheter alla invånare har. Det ska vara enkelt och lätt för medborgarna att få 
service och stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Den nyanlände Boråsaren ska 
även få möjligheter till möten som ger kontaktnät och kontakt med föreningslivet. 
Staden arbetar aktivt för att motverka våld och hedersförtryck bland barn och unga, i 
relationer och familjer. De allmännyttiga bostadsbolagen samverkar med polisen för 
att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra bostadsområden och på andra offentliga 
platser såsom torg och parker. Genom Överenskommelsen som Fritid- och 
folkhälsonämnden ansvarar för, tar staden tillvara de idéburna organisationernas 
initiativ och engagemang som de kan erbjuda för en tryggare närmiljö. Borås stads 
olika nämnder, tar även vara på att utveckla samarbetet med de idéburna genom IOP 
(Idéburet Offentligt Partnerskap) överenskommelser. 

 
Fritid- och folkhälsonämnden samordnar arbetet med Borås rent och snyggt, som är 
ett samarbete med flera förvaltningar och bolag, för rena och snygga utemiljöer och 
mot nedskräpning. 

 
Staden genomför särskilda insatser i så kallade utsatta områden, där det långsiktiga 
målet är att bryta segregation, och att tryggheten inte ska skilja sig från andra 
bostadsområden. Invånare med annat modersmål än svenska, som har särskilda 
behov, ska i möjligaste mån få hjälp på modersmål. 

 
Staden lägger också stor vikt vid att motverka alla former av våldsbejakande 
extremism. 

 
Folkhälsa 
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen. Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning 
samt samordnade insatser för integration, delaktighet och trygghet skapar även 
förutsättningar för hälsa och social hållbarhet. 

Borås Stad ska särskilt beakta nyanländas boråsarens behov av förbättrad hälsa. De som 
flyktingar har trauman som behöver bearbetas och Borås Stad ska ge god 
samhällsorientering och vägledning, för att de nyanlända alla ska förstå det svenska 
sjukvårdsystemet. Information och kunskap om var man skall vända sig, för att få 
tillgång till primärvård och specialistvård inom Västra Götalandsregionen, som har 
ansvaret för sjukvård och rehabilitering. 
Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam 
fritid. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

 B 26094 Borås Stad | Program för ett integrerat samhälle  

Arbete 
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till 
egen försörjning, genom anställning eller eget företagande. 

 
Borås Stad ska vara ett föredöme med att se flerspråkighet och interkulturell 
kunskap som en merit vid rekrytering och att anställa personal med olika etnisk 
bakgrund.  Borås Stad ska vara ett föredöme med att bortse från kulturell eller etnisk 
tillhörighet vid rekrytering, bortsett från de nationella minoritetsgrupperna. Vi ska 
också göra det möjligt för våra nyanlända att få praktik, som ger språkträning och 
värdefull arbetslivserfarenhet. 

 
Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom 
feriejobb. Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund som ofta 
saknar kontaktnät i samhället. 

 
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet att mångfald i arbetslivet är 
utvecklande och kan vara lönsamt för företaget. Genom att vi i Borås Stad ställer krav 
på socialt ansvarstagande i våra upphandlingar kan vi aktivt möjliggöra för våra 
nyanlända att få chans till praktik, som kan leda till arbete i näringslivet. 

 

Boende 
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. 
Staden ska strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika 
upplåtelseformer och prisnivåer. Staden ska verka för att boendet blir mer etniskt 
och socioekonomiskt blandat. Ett särskilt ansvar har de allmännyttiga 
bostadsbolagen, att aktivt motverka segregationen och verka som ett föredöme för 
övriga fastighetsbolag. Det är särskilt viktigt att möjliggöra tillgången på bostäder 
i de yttre delarna i kommunen för våra nyanlända boråsare. 

 
Mötesplatser är viktiga för att boråsare av olika etniskt ursprung, ålder, kön och 
religion ska kunna mötas i sitt närområde på naturligt sätt. Borås Stad ska stödja 
nätverk och föreningar som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar 
stadsutveckling. 

 

Utbildning 
Barn och ungdomar 
Borås Stad har ansvaret för att alla barn och unga får lika möjligheter till en god 
uppväxt och utbildning. Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i 
detta, och i övrigt få det stöd de behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas 
kompetens ska användas även i skolans arbete med interkulturella frågor. 

 
Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en jämn 
socioekonomisk och etnisk sammansättning bland elever i alla våra förskolor och 
skolor. 

Vuxna 
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för 
invandrare (SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, 
för att stödja inträdet på arbetsmarknaden. SFI ska även erbjudas tillsammans med 
grundläggande vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och 
lärlingsutbildningar ska Borås Stad samverka inom Sjuhärad. 

 

Delaktighet 
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur 
samhället i vid bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds 
alla nyanlända och samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till 
uppgift att säkerställa 
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att alla invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka 
och ha inflytande i kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal 
service. Mötesplatser i olika bostadsområden ger förutsättningar för 
informationsspridning, service, stöd och delaktighet för medborgare. 
Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet är en 
förutsättning för att inkludera alla ungdomar. 

 
Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och 
att alla boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där 
personer med olika bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i 
samhällsutvecklingen. Borås Stad ska ge möjlighet till delaktighet genom att 
regelbundet ha dialog och samverkansmöten med invandrarföreningar, vilket sker i 
Dialogmöte och Integrationsråd, samt med föreningar som arbetar med integration. 

 

Trygghet 
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är nyanländ eller 
infödd. Borås stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i 
samhället och rättvist behandlade i stadens alla verksamheter. Genom 
samhällsorienteringen får man god kännedom om sina rättigheter, men också vilka 
skyldigheter alla invånare har. Det ska vara enkelt och lätt för medborgarna att få 
service och stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Den nyanlände Boråsaren ska 
även få möjligheter till möten som ger kontaktnät och kontakt med föreningslivet. 
Staden arbetar aktivt för att motverka våld och hedersförtryck bland barn och unga, i 
relationer och familjer. De allmännyttiga bostadsbolagen samverkar med polisen för 
att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra bostadsområden och på andra offentliga 
platser såsom torg och parker. Genom Överenskommelsen som Fritid- och 
folkhälsonämnden ansvarar för, tar staden tillvara de idéburna organisationernas 
initiativ och engagemang som de kan erbjuda för en tryggare närmiljö. Borås stads 
olika nämnder, tar även vara på att utveckla samarbetet med de idéburna genom IOP 
(Idéburet Offentligt Partnerskap) överenskommelser. 

 
Fritid- och folkhälsonämnden samordnar arbetet med Borås rent och snyggt, som är 
ett samarbete med flera förvaltningar och bolag, för rena och snygga utemiljöer och 
mot nedskräpning. 

 
Staden genomför särskilda insatser i så kallade utsatta områden, där det långsiktiga 
målet är att bryta segregation, och att tryggheten inte ska skilja sig från andra 
bostadsområden. Invånare med annat modersmål än svenska, som har särskilda 
behov, ska i möjligaste mån få hjälp på modersmål. 

 
Staden lägger också stor vikt vid att motverka alla former av våldsbejakande 
extremism. 

 
Folkhälsa 
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen. Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning 
samt samordnade insatser för integration, delaktighet och trygghet skapar även 
förutsättningar för hälsa och social hållbarhet. 

Borås Stad ska särskilt beakta nyanländas boråsarens behov av förbättrad hälsa. De som 
flyktingar har trauman som behöver bearbetas och Borås Stad ska ge god 
samhällsorientering och vägledning, för att de nyanlända alla ska förstå det svenska 
sjukvårdsystemet. Information och kunskap om var man skall vända sig, för att få 
tillgång till primärvård och specialistvård inom Västra Götalandsregionen, som har 
ansvaret för sjukvård och rehabilitering. 
Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam 
fritid. 
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Kultur 
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett 
integrerat samhälle. Vi ska verka för att alla medborgare ska få rätten till sitt det 
svenska kulturarvet samt möjligheten att ta del av kultur och kulturarv från Sverige och 
från andra länder. Inte minst är biblioteken i våra stadsdelar viktiga i detta arbete, och 
samarbete med kulturföreningar kan bidra till att den svenska kulturen och 
kulturarvet tas tillvara och lyfts fram. 
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges 
stöd för jämlika förutsättningar att utöva dessa. 

 
Uppföljning 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs från samtliga 
nämnder och bolagsstyrelser, och följa upp resultatet av det som görs på 
integrationsområdet. Senast 2022 skall Arbetslivsnämnden ge Kommunfullmäktige 
ett förslag till reviderat program. 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 15 januari 2015, reviderat XX 2019
För revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Arbetslivsnämnden 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag 
Dokumentet gäller till och med: 2023

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och 
människors lika värde, som tillåter alla boråsare oavsett bakgrund och hur länge man 
levt i staden att leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs.
Borås Stad har i sitt integrationsarbete ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas 
att fokus ligger på det som sker i möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle.  
Etniska och kulturella grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till 
att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem.  
Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra 
samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former.

Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås idag 
är en stad med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Av kommunens invånare 
är ca 25 procent födda utomlands alternativt boråsare födda i Sverige vars båda föräldrar 
är födda utomlands. Vi välkomnar alla inflyttade, oavsett ursprung eller religion, och 
vill säkerställa en god mottagning och integration. 
Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. 
Detta skapas bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på 
arbetsplatser och i föreningslivet. 

Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som är viktiga för arbetet i den 
egna specifika verksamheten. Utbildning som t.ex. handlar om olika kulturer, interkulturell 
kompetens, normer, värderingar och förhållningssätt. Kunskap hos personalen i dessa 
frågor ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är 
Arbetslivsnämndens ”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum 
som används inom kommunen för att sprida information om integrationsarbete från 
egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt sprida information om integrationsarbete till 
egna förvaltningen/bolaget. Representanter i integrationsnätverket har även till uppgift 
att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna förvaltningen/egna bolaget. 

De ideella och idéburna organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet, där det 
är möjligt ska Borås Stad samverka. Staden ska dessutom samverka med andra kommuner, 
myndigheter och näringsliv. Om det finns internationella nätverk som underlättar arbetet 
med integrationen kan Borås Stad vara med i sådana. Samverkan kan öka både kvalitet 
och effektivitet i integrationsarbetet. 

Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, förvaltningar, styrelser och 
kommunala bolag.  Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör 
genomsyra allt arbete. 

Insatser som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden, och 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet 
och vissa uppföljningar framgår där.
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Arbete
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen 
försörjning, genom anställning eller eget företagande. 

Borås Stad ska vara ett föredöme med att se flerspråkighet och interkulturell kunskap 
som en merit vid rekrytering. Vi ska också göra det möjligt för våra nyanlända att få 
praktik, som ger språkträning och värdefull arbetslivserfarenhet. 

Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom 
feriejobb. Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund som ofta saknar 
kontaktnät i samhället.

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet att mångfald i arbetslivet är 
utvecklande och kan vara lönsamt för företaget. Genom att vi i Borås Stad ställer krav på 
socialt ansvarstagande i våra upphandlingar kan vi aktivt möjliggöra för våra nyanlända 
att få chans till praktik, som kan leda till arbete i näringslivet.

Boende
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Staden 
ska strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer 
och prisnivåer. Staden ska verka för att boendet blir mer etniskt och socioekonomiskt 
blandat. Ett särskilt ansvar har de allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt motverka 
segregationen och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. Det är särskilt 
viktigt att möjliggöra tillgången på bostäder i de yttre delarna i kommunen för våra 
nyanlända boråsare.  

Mötesplatser är viktiga för att boråsare av olika etniskt ursprung, ålder, kön och religion 
ska kunna mötas i sitt närområde på naturligt sätt.  Borås Stad ska stödja nätverk och 
föreningar som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.

Utbildning
Barn och ungdomar
Borås Stad har ansvaret för att alla barn och unga får lika möjligheter till en god uppväxt 
och utbildning. Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i 
övrigt få det stöd de behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska användas 
även i skolans arbete med interkulturella frågor.

Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en jämn 
socioekonomisk och etnisk sammansättning bland elever i alla våra förskolor och skolor. 

Vuxna
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare 
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att stödja 
inträdet på arbetsmarknaden. SFI ska även erbjudas tillsammans med grundläggande 
vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås 
Stad samverka inom Sjuhärad. 

Delaktighet 
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället 
i vid bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända 
och samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa 
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att alla invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och 
ha inflytande i kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. 
Mötesplatser i olika bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, 
service, stöd och delaktighet för medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, 
delaktighet och jämställdhet är en förutsättning för att inkludera alla ungdomar. 

Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att 
alla boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer 
med olika bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Borås 
Stad ska ge möjlighet till delaktighet genom att regelbundet ha dialog och samverkansmöten 
med invandrarföreningar, vilket sker i Dialogmöte och Integrationsråd, samt med föreningar 
som arbetar med integration. 

Trygghet
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är nyanländ eller infödd. 
Borås stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället 
och rättvist behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorienteringen får 
man god kännedom om sina rättigheter, men också vilka skyldigheter alla invånare har. 
Det ska vara enkelt och lätt för medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov 
och förutsättningar. Den nyanlände Boråsaren ska även få möjligheter till möten som ger 
kontaktnät och kontakt med föreningslivet. Staden arbetar aktivt för att motverka våld 
och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer och familjer. De allmännyttiga 
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra 
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Genom 
Överenskommelsen som Fritid- och folkhälsonämnden ansvarar för, tar staden tillvara de 
idéburna organisationernas initiativ och engagemang som de kan erbjuda för en tryggare 
närmiljö. Borås stads olika nämnder, tar även vara på att utveckla samarbetet med de 
idéburna genom IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) överenskommelser.

Fritid- och folkhälsonämnden samordnar arbetet med Borås rent och snyggt, som är ett 
samarbete med flera förvaltningar och bolag, för rena och snygga utemiljöer och mot 
nedskräpning.

Staden genomför särskilda insatser i områden som definierats som särskilt utsatta, där 
det långsiktiga målet är att bryta segregation, och att tryggheten inte ska skilja sig från 
andra bostadsområden. Invånare med annat modersmål än svenska, som har särskilda 
behov, ska i möjligaste mån få hjälp på modersmål.

Staden lägger också stor vikt vid att motverka alla former av våldsbejakande 
extremism.

Folkhälsa
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.  
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade 
insatser för integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa 
och social hållbarhet.

Borås Stad ska särskilt beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa. Många flyktingar har 
trauman som behöver bearbetas och Borås Stad ska ge god samhällsorientering och 
vägledning, för att de nyanlända ska förstå det svenska sjukvårdsystemet. Information 
och kunskap om var man skall vända sig, för att få tillgång till primärvård och 
specialistvård inom Västra Götalandsregionen, som har ansvaret för sjukvård och 
rehabilitering. 

Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid.  
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Kultur
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat 
samhälle. Vi ska verka för att alla medborgare ska få rätten till sitt kulturarv samt 
möjligheten att ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. Inte minst 
är biblioteken i våra stadsdelar viktiga i detta arbete, och samarbete med kulturföreningar 
kan bidra till att olika kulturer och kulturarv tas tillvara och lyfts fram.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd 
för jämlika förutsättningar att utöva dessa. 

Uppföljning
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs från samtliga 
nämnder och bolagsstyrelser, och följa upp resultatet av det som görs på integrationsområdet. 
Senast 2022 skall Arbetslivsnämnden ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat 
program.

6 Borås Stad  |   Program för ett integrerat samhälle
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Arbetslivsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 72 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
arbetsliv@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-12-11 

Instans 
Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2018-00009 1.2.3.0 
 

  

 

Program för ett Integrerat samhälle 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar att nämndbehandla både program för ett integrerat 
samhälle, och program för nationella minoriteter samtidigt i början av 2019.       

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har uppdraget att förnya program för ett integrerat 
samhälle, dessutom tillkommer ett nytt uppdrag för 2018, att skriva fram ett 
program för våra nationella minoriteter. 

Program för integrerat samhälle finns framtaget och underlaget har varit på 
remiss till Borås stads samtliga nämnder och bolag, men för att tydliggöra 
skillnaden mellan en nationell minoritet och integration, är det önskvärt att 
båda förslagen till Program antas samtidigt. 

Tyvärr sker olyckliga sammanblandningar mellan nationella minoritetsfrågor 
och integration ganska ofta, det är två helt skilda saker och ska inte på något 
sätt blandas samman, även om Arbetslivsnämnden har ett sammanhållande 
ansvar i båda frågorna. 

Den bärande frågan i hela minoritetslagstiftningen är samråd med 
minoriteterna, då det är frågan om ett helt nytt program så tar det viss tid för att 
ge samtliga minoriteter chans att tycka till, dessutom har under året ny 
lagstiftning tillkommit. 

Detta gör att ett program för den nationella minoritetsfrågan kan bli aktuell för 
nämnds behandling först i början av 2019, och därmed även program för ett 
integrerat samhälle.               

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 

 

 

Arbetslivsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 72 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-05-14 

Instans 
Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00055 1.1.3.0 
 

  

 

Program för ett Integrerat samhälle 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner Programmet och sänder över till 
Kommunstyrelsen för beredning och beslut i Kommunfullmäktige.        

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige tagit fram ett 
reviderat förslag på, Program för ett integrerat samhälle som ska gälla hela 
staden. 

Arbetslivsnämnden har tagit del av Programmet och godkänner det för att 
skickas in till Kommunstyrelsen så att Programmet kan gå vidare till 
Kommunfullmäktige för beslut och fastställande.               

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Program för ett integrerat samhälle.                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

 B 2621

 

 

Arbetslivsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 72 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-05-14 

Instans 
Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00055 1.1.3.0 
 

  

 

Program för ett Integrerat samhälle 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner Programmet och sänder över till 
Kommunstyrelsen för beredning och beslut i Kommunfullmäktige.        

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige tagit fram ett 
reviderat förslag på, Program för ett integrerat samhälle som ska gälla hela 
staden. 

Arbetslivsnämnden har tagit del av Programmet och godkänner det för att 
skickas in till Kommunstyrelsen så att Programmet kan gå vidare till 
Kommunfullmäktige för beslut och fastställande.               

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Program för ett integrerat samhälle.                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 
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2 Borås Stad  |   Program för ett integrerat samhälle

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 15 januari 2015, reviderat XX 2019
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Arbetslivsnämnden 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag 
Dokumentet gäller till och med: 2022

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och 
människors lika värde, som tillåter alla boråsare oavsett bakgrund och hur länge man 
levt i staden att leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs.
Borås Stad har i sitt integrationsarbete ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas 
att fokus ligger på det som sker i möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle.  
Etniska och kulturella grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till 
att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem.  
Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra 
samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former.

Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås idag 
är en stad med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Av kommunens invånare 
är ca 25 procent födda utomlands alternativt boråsare födda i Sverige vars båda föräldrar 
är födda utomlands. Vi välkomnar alla inflyttade, oavsett ursprung eller religion, och 
vill säkerställa en god mottagning och integration. 
Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. 
Detta skapas bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på 
arbetsplatser och i föreningslivet. 

Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som är viktiga för arbetet i den 
egna specifika verksamheten. Utbildning som t.ex. handlar om olika kulturer, interkulturell 
kompetens, normer, värderingar och förhållningssätt. Kunskap hos personalen i dessa 
frågor ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är 
Arbetslivsnämndens ”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum 
som används inom kommunen för att sprida information om integrationsarbete från 
egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt sprida information om integrationsarbete till 
egna förvaltningen/bolaget. Representanter i integrationsnätverket har även till uppgift 
att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna förvaltningen/egna bolaget. 

De ideella och idéburna organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet, där det 
är möjligt ska Borås Stad samverka. Staden ska dessutom samverka med andra kommuner, 
myndigheter och näringsliv. Om det finns internationella nätverk som underlättar arbetet 
med integrationen kan Borås Stad vara med i sådana. Samverkan kan öka både kvalitet 
och effektivitet i integrationsarbetet. 

Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, förvaltningar, styrelser och 
kommunala bolag.  Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör 
genomsyra allt arbete. 

Insatser som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden, och 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet 
och vissa uppföljningar framgår där.
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Arbete
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen 
försörjning, genom anställning eller eget företagande. 

Borås Stad ska vara ett föredöme med att se flerspråkighet och interkulturell kunskap 
som en merit vid rekrytering och att anställa personal med olika etnisk bakgrund. Vi 
ska också göra det möjligt för våra nyanlända att få praktik, som ger språkträning och 
värdefull arbetslivserfarenhet. 

Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom 
feriejobb. Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund som ofta saknar 
kontaktnät i samhället.

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet att mångfald i arbetslivet är 
utvecklande och kan vara lönsamt för företaget. Genom att vi i Borås Stad ställer krav på 
socialt ansvarstagande i våra upphandlingar kan vi aktivt möjliggöra för våra nyanlända 
att få chans till praktik, som kan leda till arbete i näringslivet.

Boende
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Staden 
ska strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer 
och prisnivåer. Staden ska verka för att boendet blir mer etniskt och socioekonomiskt 
blandat. Ett särskilt ansvar har de allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt motverka 
segregationen och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. Det är särskilt 
viktigt att möjliggöra tillgången på bostäder i de yttre delarna i kommunen för våra 
nyanlända boråsare.  

Mötesplatser är viktiga för att boråsare av olika etniskt ursprung, ålder, kön och religion 
ska kunna mötas i sitt närområde på naturligt sätt.  Borås Stad ska stödja nätverk och 
föreningar som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.
 

Utbildning
Barn och ungdomar
Borås Stad har ansvaret för att alla barn och unga får lika möjligheter till en god uppväxt 
och utbildning. Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i 
övrigt få det stöd de behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska användas 
även i skolans arbete med interkulturella frågor.

Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en jämn 
socioekonomisk och etnisk sammansättning bland elever i alla våra förskolor och skolor. 

Vuxna
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare 
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att stödja 
inträdet på arbetsmarknaden. SFI ska även erbjudas tillsammans med grundläggande 
vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås 
Stad samverka inom Sjuhärad. 

Delaktighet 
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället 
i vid bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända 
och samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa 
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att alla invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och 
ha inflytande i kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. 
Mötesplatser i olika bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, 
service, stöd och delaktighet för medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, 
delaktighet och jämställdhet är en förutsättning för att inkludera alla ungdomar. 

Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att 
alla boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer 
med olika bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Borås 
Stad ska ge möjlighet till delaktighet genom att regelbundet ha dialog och samverkansmöten 
med invandrarföreningar, vilket sker i Dialogmöte och Integrationsråd, samt med föreningar 
som arbetar med integration. 

Trygghet
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är nyanländ eller infödd. 
Borås stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället 
och rättvist behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorienteringen får 
man god kännedom om sina rättigheter, men också vilka skyldigheter alla invånare har. 
Det ska vara enkelt och lätt för medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov 
och förutsättningar. Den nyanlände Boråsaren ska även få möjligheter till möten som ger 
kontaktnät och kontakt med föreningslivet. Staden arbetar aktivt för att motverka våld 
och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer och familjer. De allmännyttiga 
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra 
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Genom 
Överenskommelsen som Fritid- och folkhälsonämnden ansvarar för, tar staden tillvara de 
idéburna organisationernas initiativ och engagemang som de kan erbjuda för en tryggare 
närmiljö. Borås stads olika nämnder, tar även vara på att utveckla samarbetet med de 
idéburna genom IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) överenskommelser.

Fritid- och folkhälsonämnden samordnar arbetet med Borås rent och snyggt, som är ett 
samarbete med flera förvaltningar och bolag, för rena och snygga utemiljöer och mot 
nedskräpning.

Staden genomför särskilda insatser i så kallade utsatta områden, där det långsiktiga målet 
är att bryta segregation, och att tryggheten inte ska skilja sig från andra bostadsområden. 
Invånare med annat modersmål än svenska, som har särskilda behov, ska i möjligaste 
mån få hjälp på modersmål.

Staden lägger också stor vikt vid att motverka alla former av våldsbejakande 
extremism.

Folkhälsa
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.  
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade 
insatser för integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa 
och social hållbarhet.

Borås Stad ska särskilt beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa. Många flyktingar har 
trauman som behöver bearbetas och Borås Stad ska ge god samhällsorientering och 
vägledning, för att de nyanlända ska förstå det svenska sjukvårdsystemet. Information 
och kunskap om var man skall vända sig, för att få tillgång till primärvård och 
specialistvård inom Västra Götalandsregionen, som har ansvaret för sjukvård och 
rehabilitering. 

Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid.  
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Kultur
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat 
samhälle. Vi ska verka för att alla medborgare ska få rätten till sitt kulturarv samt 
möjligheten att ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. Inte minst 
är biblioteken i våra stadsdelar viktiga i detta arbete, och samarbete med kulturföreningar 
kan bidra till att olika kulturer och kulturarv tas tillvara och lyfts fram.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd 
för jämlika förutsättningar att utöva dessa. 

Uppföljning
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs från samtliga 
nämnder och bolagsstyrelser, och följa upp resultatet av det som görs på integrationsområdet. 
Senast 2022 skall Arbetslivsnämnden ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat 
program.

6 Borås Stad  |   Program för ett integrerat samhälle
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Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se

Kulturnämnden
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2

Hemsida
boras.se

E-post
kultur@boras.se

Telefon
033-35 70 00 vxl

Eva-Lotta Franzén
Handläggare
033 357596

SKRIVELSE
Sida
1(3)

Datum
2018-04-24

Instans
Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00029 1.2.3.0

Yttrande över Program för ett integrerat samhälle

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker Program för ett integrerat samhälle med 
nedanstående tillägg om Biblioteken i Borås och Kulturskolans roll för 
integration i samhället.     

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden önskar att avsnittet om kultur formuleras på följande sätt: 

”Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för 
ett integrerat samhälle. Alla medborgare har rätten till sitt kulturarv samt 
möjlighet att ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. 
Kulturföreningar ska stödjas för att olika kulturer och kulturer ska tas tillvara 
och lyftas fram. Alla barns rätt till lika möjligheter till kultur och 
fritidsverksamheter ska ges stöd samt jämlika förutsättningar för att utöva 
dessa. 

Biblioteken är viktiga demokratiska mötesplatser, tillgängliga för alla och med 
generösa öppettider. Biblioteken ska, som det mångspråkiga uppdraget innebär,  
ha ett brett utbud av medier, tjänster och aktiviteter för personer med annat 
modersmål än svenska. Biblioteken ska stödja integration men också visa på 
lokala resurser.   
Kulturskolan vill ge alla barn och ungdomar likvärdiga möjligheter att delta i 
Kulturskolans verksamhet oavsett social och etnisk bakgrund. Kulåret för alla 
barn i årskurs 1 på skoltid är exempel på detta. Kulturskolefilialerna är en viktig 
integrationssatsning. Undervisning bedrivs på åtta grundskolor fördelade inom 
Borås Stad och är kostnadsfri för eleverna.” 

Yrkanden 
Patric Silfverklinga (SD) och Sverigedemokraterna har inkommit med ett 
alternativt beslutsförslag med att avslå remissen till förmån för alternativ 
utformning av remissvar.   
Se bilaga 5. 

Sara Andersson (S) och den röd/gröna gruppen yrkar att Kulturnämnden 
beslutar enligt lagt förslag, att tillstyrka Program för ett integrerat samhälle med 
nämnda tillägg om Biblioteken i Borås och Kulturskolans roll för integration i 
samhället. 
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Kulturnämnden
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2

Hemsida
boras.se

E-post
kultur@boras.se

Telefon
033-35 70 00 vxl

Eva-Lotta Franzén
Handläggare
033 357596

SKRIVELSE
Sida
1(3)

Datum
2018-04-24

Instans
Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00029 1.2.3.0

Yttrande över Program för ett integrerat samhälle

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker Program för ett integrerat samhälle med 
nedanstående tillägg om Biblioteken i Borås och Kulturskolans roll för 
integration i samhället.     

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden önskar att avsnittet om kultur formuleras på följande sätt: 

”Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för 
ett integrerat samhälle. Alla medborgare har rätten till sitt kulturarv samt 
möjlighet att ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. 
Kulturföreningar ska stödjas för att olika kulturer och kulturer ska tas tillvara 
och lyftas fram. Alla barns rätt till lika möjligheter till kultur och 
fritidsverksamheter ska ges stöd samt jämlika förutsättningar för att utöva 
dessa. 

Biblioteken är viktiga demokratiska mötesplatser, tillgängliga för alla och med 
generösa öppettider. Biblioteken ska, som det mångspråkiga uppdraget innebär,  
ha ett brett utbud av medier, tjänster och aktiviteter för personer med annat 
modersmål än svenska. Biblioteken ska stödja integration men också visa på 
lokala resurser.   
Kulturskolan vill ge alla barn och ungdomar likvärdiga möjligheter att delta i 
Kulturskolans verksamhet oavsett social och etnisk bakgrund. Kulåret för alla 
barn i årskurs 1 på skoltid är exempel på detta. Kulturskolefilialerna är en viktig 
integrationssatsning. Undervisning bedrivs på åtta grundskolor fördelade inom 
Borås Stad och är kostnadsfri för eleverna.” 

Yrkanden 
Patric Silfverklinga (SD) och Sverigedemokraterna har inkommit med ett 
alternativt beslutsförslag med att avslå remissen till förmån för alternativ 
utformning av remissvar.   
Se bilaga 5. 

Sara Andersson (S) och den röd/gröna gruppen yrkar att Kulturnämnden 
beslutar enligt lagt förslag, att tillstyrka Program för ett integrerat samhälle med 
nämnda tillägg om Biblioteken i Borås och Kulturskolans roll för integration i 
samhället. 
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden 
beslutat i enlighet med Sara Anderssons (S) och den röd/gröna gruppens 
förslag. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordning 
Den som vill bifalla Sara Anderssons (S) och den röd/gröna gruppens förslag 
röstar ja, den det inte vill röstar nej. Vinner nej har Kulturnämnden beslutat 
enligt Patric Silfverklingas (SD) och Sverigedemokraternas förslag. 
 

Vid omröstningen röstas ja av Sara Andersson (S), Lars Gustaf Andersson (L), 
Peter Wiberg (V), Gabriel Sandberg (S), Hanna Werner (MP), Lena Medelius 
(M), Lotta Löfgren Hjelm (M) och Sivert Oxelbark (KD), samt nej av Patric 
Silfverklinga (SD). 

Kulturnämnden har med åtta röster mot en beslutat i enlighet med Sara 
Anderssons (S) och den röd/gröna gruppens förslag. 

Patric Silfverklinga (SD) och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 
till förmån för sitt eget förslag. 

Se bilaga 6.  

               

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har remitterat Program för ett integrerat samhälle till 
Kulturnämnden. Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, 
styrelser och kommunala bolag. Programmet tar upp flera områden där 
integrationsperspektivet är viktigt för boråsare som är födda utomlands och 
boråsare födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Dessa 
områden är Arbete, Boende, Utbildning, Delaktighet, Trygghet, Folkhälsa och 
Kultur. Alla områden är självklart viktiga och det är samspelet dem emellan 
som avgör om en person blir integrerad i samhället på ett bra sätt eller inte. 
Kulturområdet är Kulturnämndens ansvarsområde så av det skälet koncentreras 
synpunkterna i yttrandet på detta avsnitt.  
Kulturnämnden önskar att avsnittet om kultur formuleras på följande sätt: 

” Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för 
ett integrerat samhälle. Alla medborgare har rätten till sitt kulturarv samt 
möjlighet att ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. 
Kulturföreningar ska stödjas för att olika kulturer och kulturer ska tas tillvara 
och lyftas fram. Alla barns rätt till lika möjligheter till kultur och 
fritidsverksamheter ska ges stöd samt jämlika förutsättningar för att utöva 
dessa. 

Biblioteken är viktiga demokratiska mötesplatser, tillgängliga för alla och med 
generösa öppettider. Biblioteken ska, som det mångspråkiga uppdraget innebär,  
ha ett brett utbud av medier, tjänster och aktiviteter för personer med annat 
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden 
beslutat i enlighet med Sara Anderssons (S) och den röd/gröna gruppens 
förslag. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordning 
Den som vill bifalla Sara Anderssons (S) och den röd/gröna gruppens förslag 
röstar ja, den det inte vill röstar nej. Vinner nej har Kulturnämnden beslutat 
enligt Patric Silfverklingas (SD) och Sverigedemokraternas förslag. 
 

Vid omröstningen röstas ja av Sara Andersson (S), Lars Gustaf Andersson (L), 
Peter Wiberg (V), Gabriel Sandberg (S), Hanna Werner (MP), Lena Medelius 
(M), Lotta Löfgren Hjelm (M) och Sivert Oxelbark (KD), samt nej av Patric 
Silfverklinga (SD). 

Kulturnämnden har med åtta röster mot en beslutat i enlighet med Sara 
Anderssons (S) och den röd/gröna gruppens förslag. 

Patric Silfverklinga (SD) och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 
till förmån för sitt eget förslag. 

Se bilaga 6.  

               

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har remitterat Program för ett integrerat samhälle till 
Kulturnämnden. Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, 
styrelser och kommunala bolag. Programmet tar upp flera områden där 
integrationsperspektivet är viktigt för boråsare som är födda utomlands och 
boråsare födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Dessa 
områden är Arbete, Boende, Utbildning, Delaktighet, Trygghet, Folkhälsa och 
Kultur. Alla områden är självklart viktiga och det är samspelet dem emellan 
som avgör om en person blir integrerad i samhället på ett bra sätt eller inte. 
Kulturområdet är Kulturnämndens ansvarsområde så av det skälet koncentreras 
synpunkterna i yttrandet på detta avsnitt.  
Kulturnämnden önskar att avsnittet om kultur formuleras på följande sätt: 

” Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för 
ett integrerat samhälle. Alla medborgare har rätten till sitt kulturarv samt 
möjlighet att ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. 
Kulturföreningar ska stödjas för att olika kulturer och kulturer ska tas tillvara 
och lyftas fram. Alla barns rätt till lika möjligheter till kultur och 
fritidsverksamheter ska ges stöd samt jämlika förutsättningar för att utöva 
dessa. 

Biblioteken är viktiga demokratiska mötesplatser, tillgängliga för alla och med 
generösa öppettider. Biblioteken ska, som det mångspråkiga uppdraget innebär,  
ha ett brett utbud av medier, tjänster och aktiviteter för personer med annat 
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modersmål än svenska. Biblioteken ska stödja integration men också visa på 
lokala resurser.   
Kulturskolan vill ge alla barn och ungdomar likvärdiga möjligheter att delta i 
Kulturskolans verksamhet oavsett social och etnisk bakgrund. Kulåret för alla 
barn i årskurs 1 på skoltid är exempel på detta. Kulturskolefilialerna är en viktig 
integrationssatsning. Undervisning bedrivs på åtta grundskolor fördelade inom 
Borås Stad och är kostnadsfri för eleverna.”  

 

Beslutsunderlag 
1. Program för ett integrerat samhälle 

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se 
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 
Förvaltningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2018-04-04 

 
 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 61 Dnr FOFN 2018-00048 3.4.4.0 

Yttrande över Program för ett Integrerat samhälle 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Program för ett integrerat samhälle 

samt översänder yttrandet till Arbetslivsnämnden.  

Reservation 
Sverigedemokraterna, genom Jan Nilsson, reserverar sig till förmån för sitt eget 
förslag till beslut.       

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsnämnden har på Kommunfullmäktiges uppdrag skickat ett förslag till 
reviderat Program för ett integrerat samhälle, 2019-2022. Fritids- och 
folkhälsonämnden har getts möjlighet att yttra sig om förslaget. 
Programmet anger att Borås Stad i sitt integrationsarbete har ett interkulturellt 
förhållningssätt, vilket innebär att förutom att respektera och låta olika kulturer 
och etniska grupper få ha sin kultur, så ska de ges möjlighet att möts och att 
medverka i forum och dialoger som ger reellt inflytande i frågor som berör 
dem. 
 
Målgruppen för programmet är boråsare som födda utomlands, och boråsare 
födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent 
av kommunens invånare. 
 
Programmet innehåller följande sju programområden; arbete, boende, 
utbildning, trygghet, folkhälsa, kultur och delaktighet. 
Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala 
förvaltningar och bolag. Det idéburna är en viktig aktör i integrationsarbete. 
Arbetslivsnämnden följer årligen upp förvaltningarnas arbete. 
Programmet är omfattande och lätt att ta till sig i det vardagliga arbetet. 
Programområdena är centrala för en god hälsa. Nämnden anser dock att 
målgruppen för programmet borde vara alla stadens invånare då integration är 
allas vårt ansvar, samt att begreppet integration bör omfatta samtliga 
diskrimineringsgrunder.  

Beslutsunderlag 
Remiss: Program för ett integrerat samhälle 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2018-04-04 

 
 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 61 Dnr FOFN 2018-00048 3.4.4.0 

Yttrande över Program för ett Integrerat samhälle 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Program för ett integrerat samhälle 

samt översänder yttrandet till Arbetslivsnämnden.  

Reservation 
Sverigedemokraterna, genom Jan Nilsson, reserverar sig till förmån för sitt eget 
förslag till beslut.       

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsnämnden har på Kommunfullmäktiges uppdrag skickat ett förslag till 
reviderat Program för ett integrerat samhälle, 2019-2022. Fritids- och 
folkhälsonämnden har getts möjlighet att yttra sig om förslaget. 
Programmet anger att Borås Stad i sitt integrationsarbete har ett interkulturellt 
förhållningssätt, vilket innebär att förutom att respektera och låta olika kulturer 
och etniska grupper få ha sin kultur, så ska de ges möjlighet att möts och att 
medverka i forum och dialoger som ger reellt inflytande i frågor som berör 
dem. 
 
Målgruppen för programmet är boråsare som födda utomlands, och boråsare 
födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent 
av kommunens invånare. 
 
Programmet innehåller följande sju programområden; arbete, boende, 
utbildning, trygghet, folkhälsa, kultur och delaktighet. 
Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala 
förvaltningar och bolag. Det idéburna är en viktig aktör i integrationsarbete. 
Arbetslivsnämnden följer årligen upp förvaltningarnas arbete. 
Programmet är omfattande och lätt att ta till sig i det vardagliga arbetet. 
Programområdena är centrala för en god hälsa. Nämnden anser dock att 
målgruppen för programmet borde vara alla stadens invånare då integration är 
allas vårt ansvar, samt att begreppet integration bör omfatta samtliga 
diskrimineringsgrunder.  

Beslutsunderlag 
Remiss: Program för ett integrerat samhälle 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2018-04-04 

 
 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 

 

Yrkanden 
 Jan Nilsson (SD) lägger ett alternativt förslag till beslut (se bilaga till 
protokollet). 

Ordförande Ida Legnemark (V) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med 
upprättat förslag till beslut. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Fritids- och 
folkhälsonämnden beslutat i enlighet med ordförandes förslag.           

 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2018-04-09.  
    
 
 
Ida Legnemark (V) Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-04-10. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 

 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2018-04-04 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2018-00048 3.4.4.0 
 

  

 

Yttrande för Program för ett Integrerat samhälle 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Program för ett integrerat samhälle 
samt översänder yttrandet till Arbetslivsnämnden.         

Sammanfattning  

Arbetslivsnämnden har på Kommunfullmäktiges uppdrag skickat ett förslag till 
reviderat Program för ett integrerat samhälle, 2019-2022. Fritids- och 
folkhälsonämnden har getts möjlighet att yttra sig om förslaget.  
Programmet anger att Borås Stad i sitt integrationsarbete har ett interkulturellt 
förhållningssätt, vilket innebär att förutom att respektera och låta olika kulturer 
och etniska grupper få ha sin kultur, så ska de ges möjlighet att möts och att 
medverka i forum och dialoger som ger reellt inflytande i frågor som berör 
dem.  

Målgruppen för programmet är boråsare som födda utomlands, och boråsare 
födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent 
av kommunens invånare.  

Programmet innehåller följande sju programområden; arbete, boende, 
utbildning, trygghet, folkhälsa, kultur och delaktighet.  

Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala 
förvaltningar och bolag. Det idéburna är en viktig aktör i integrationsarbete.  

Arbetslivsnämnden följer årligen upp förvaltningarnas arbete.        
 
Programmet är omfattande och lätt att ta till sig i det vardagliga arbetet. 
Programområdena är centrala för en god hälsa. Nämnden anser dock att 
målgruppen för programmet borde vara alla stadens invånare då integration är 
allas vårt ansvar, samt att begreppet integration bör omfatta samtliga 
diskrimineringsgrunder.                  

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har på Kommunfullmäktiges uppdrag skickat ett förslag till 
reviderat Program för ett integrerat samhälle, 2019-2022. Fritids- och 
folkhälsonämnden har getts möjlighet att yttra sig om förslaget.  
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2018-04-04 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2018-00048 3.4.4.0 
 

  

 

Yttrande för Program för ett Integrerat samhälle 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Program för ett integrerat samhälle 
samt översänder yttrandet till Arbetslivsnämnden.         

Sammanfattning  

Arbetslivsnämnden har på Kommunfullmäktiges uppdrag skickat ett förslag till 
reviderat Program för ett integrerat samhälle, 2019-2022. Fritids- och 
folkhälsonämnden har getts möjlighet att yttra sig om förslaget.  
Programmet anger att Borås Stad i sitt integrationsarbete har ett interkulturellt 
förhållningssätt, vilket innebär att förutom att respektera och låta olika kulturer 
och etniska grupper få ha sin kultur, så ska de ges möjlighet att möts och att 
medverka i forum och dialoger som ger reellt inflytande i frågor som berör 
dem.  

Målgruppen för programmet är boråsare som födda utomlands, och boråsare 
födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent 
av kommunens invånare.  

Programmet innehåller följande sju programområden; arbete, boende, 
utbildning, trygghet, folkhälsa, kultur och delaktighet.  

Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala 
förvaltningar och bolag. Det idéburna är en viktig aktör i integrationsarbete.  

Arbetslivsnämnden följer årligen upp förvaltningarnas arbete.        
 
Programmet är omfattande och lätt att ta till sig i det vardagliga arbetet. 
Programområdena är centrala för en god hälsa. Nämnden anser dock att 
målgruppen för programmet borde vara alla stadens invånare då integration är 
allas vårt ansvar, samt att begreppet integration bör omfatta samtliga 
diskrimineringsgrunder.                  

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har på Kommunfullmäktiges uppdrag skickat ett förslag till 
reviderat Program för ett integrerat samhälle, 2019-2022. Fritids- och 
folkhälsonämnden har getts möjlighet att yttra sig om förslaget.  
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Programmet anger att Borås Stad i sitt integrationsarbete har ett interkulturellt 
förhållningssätt, vilket innebär att förutom att respektera och låta olika kulturer 
och etniska grupper få ha sin kultur, så ska de ges möjlighet att möts och att 
medverka i forum och dialoger som ger reellt inflytande i frågor som berör 
dem.  

Målgruppen för programmet är boråsare som födda utomlands, och boråsare 
födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent 
av kommunens invånare.  

Programmet innehåller följande sju programområden, vilka i hög utsträckning 
berör Fritids- och folkhälsonämndens arbete och beskrivs nedan;  

Arbete 
Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning. Staden ska arbeta 
med att ta emot praktikplatser och ferieanställningar. Flerspråkighet och 
interkulturell kunskap ska ses som en merit vid rekrytering.  

Boende 
Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden 
genom att verka för ett varierat utbud av bostäder. Mötesplatserna är viktiga för 
att boråsare av olika etnisk bakgrund, ålder, kön och religion ska kunna mötas i 
sitt närområde på ett naturligt sätt. Föreningar och nätverk som erbjuder 
aktiviteter för de boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling ska 
stödjas.  

Utbildning 
Borås Stad har ansvaret för att alla får möjlighet till god uppväxt och utbildning. 
Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i modersmålet. Staden 
ska verka för att uppnå en jämn socioekonomisk och etnisk sammansättning 
bland elever i alla våra skolor och förskolor. 

Trygghet 
Alla boråsare ska känna sig trygga i Borås, oavsett var man bor eller var man 
kommer ifrån. Det ska vara enkelt för medborgarna att få service och stöd 
utifrån sina behov och förutsättningar, samt kännedom om sina rättigheter och 
skyldigheter. På de utsatta områdena är behoven större och staden arbetar 
aktivt med det kommunala bostadsbolaget och polisen för att skapa trygga 
bostadsområden och offentliga miljöer.  

Folkhälsa 
Borås Stad arbetar för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen. Extra satsningar på utbildning och sysselsättning 
behöver göras samt samordnade insatser före integration, delaktighet och 
trygghet.  

Staden ska verka för att all barn och unga ges möjlighet till en aktiv och 
hälsosam fritid.   

Kultur  
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett 
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integrerat samhälle. Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och 
fritidsverksamheter och ska ges stöd för jämlika förutsättningar att utöva dessa.  

Delaktighet 
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur 
samhället i vid bemärkelse fungerar. Utöver samhällsorienteringen och 
likvärdigt kommunalt stöd ger Mötesplatserna förutsättningar för 
informationsspridning, service, stöd och delaktighet för medborgarna. 
Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet är en 
förutsättning för att inkludera alla ungdomar.   

Föreningslivet i Borås är viktigt och att aktivt stödja föreningarna samt att alla 
boråsare som vill får kontakt med föreningslivet. Föreningslivet kan fungera 
som mötesplatser för personer med olika bakgrund och bidra till delaktighet i 
samhällsutvecklingen. Staden ska ha regelbundna dialoger och samverka med 
invandraföreningar samt med föreningar som arbetar med integration.  

Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala 
förvaltningar och bolag.  

Arbetslivsnämnden följer årligen upp förvaltningarnas arbete. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Program för ett integrerat samhälle                            

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
 

 

Ida Legnemark 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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integrerat samhälle. Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och 
fritidsverksamheter och ska ges stöd för jämlika förutsättningar att utöva dessa.  

Delaktighet 
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur 
samhället i vid bemärkelse fungerar. Utöver samhällsorienteringen och 
likvärdigt kommunalt stöd ger Mötesplatserna förutsättningar för 
informationsspridning, service, stöd och delaktighet för medborgarna. 
Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet är en 
förutsättning för att inkludera alla ungdomar.   

Föreningslivet i Borås är viktigt och att aktivt stödja föreningarna samt att alla 
boråsare som vill får kontakt med föreningslivet. Föreningslivet kan fungera 
som mötesplatser för personer med olika bakgrund och bidra till delaktighet i 
samhällsutvecklingen. Staden ska ha regelbundna dialoger och samverka med 
invandraföreningar samt med föreningar som arbetar med integration.  

Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala 
förvaltningar och bolag.  

Arbetslivsnämnden följer årligen upp förvaltningarnas arbete. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Program för ett integrerat samhälle                            

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
 

 

Ida Legnemark 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 

Niclas Björkström, 033-35 31 77 
niclas.bjorkstrom@boras.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-03-13 

Dnr 
2018-0595 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Reviderat program för ett integrerat samhälle 2019-2022 
Yttrande till Arbetslivsnämnden (ALN 2018-00009) 
 

Sammanfattning 
Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och 
människors lika värde, som tillåter alla Boråsare avsett bakgrund och hur länge man 
levt i staden att leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget på ett reviderat program för ett 
integrerat samhälle 2019-2022. 
 

Ärendet 
Borås stad har i sitt integrationsarbete ett interkulturellt förhållningssätt. Med det 
menas att förutom att respektera och tillåta olika kulturer och etniska grupper att få 
ha sin kultur, så ska dessa ges möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog 
som ger reellt inflytande i frågor som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd, 
dialogmöten, medborgardialoger och genom andra samråd. Staden motarbetar aktivt 
diskriminering och rasism i alla dess former. 
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda 
i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent av 
kommunens invånare. 
 

Agneta Sander Niclas Björkström 
Miljöchef Avdelningschef 
 

Bilaga 
Förslag reviderat program för ett integrerat samhälle 2019-2022.docx 
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Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
forskola@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-03-27 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00020 1.2.3.0 
 

  

 

Remiss: Program för ett Integrerat samhälle 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker ”Program för ett integrerat samhälle” med 
nedanstående tillägg i text under rubriken Utbildning och översänder svaret till 
Arbetslivsnämnden.         

Reservationer 
Leif Häggblom (SD) reserverar sig mot beslutet.   

Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ”Program för ett 
integrerat samhälle”. Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, 
styrelser och kommunala bolag. Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i 
samhällslivet och känna sig trygga i staden. Detta skapas bäst genom möten 
mellan människor med olika bakgrund, både i arbetsliv, på fritiden och i 
föreningslivet.  Borås Stad ska också verka för att genomföra insatser som 
syftar till att uppnå en jämn socioekonomisk och etnisk sammansättning bland 
elever i alla förskolor och skolor. 

Förskolenämnden vill göra ett tillägg i texten under rubriken ”Utbildning”.  
I första meningen vill nämnden att man lägger till ordet barn, således blir 
meningen ” Borås Stad har ansvaret för att alla barn och unga får lika 
möjligheter till en god uppväxt och utbildning.” Därefter vill nämnden att 
följande text läggs till: ”Barn med annat modersmål ska erbjudas stöd för sin 
språkutveckling inom förskoleverksamheten”.    

Beslutsunderlag 
1. ”Program för ett integrerat samhälle”.                  

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG.  

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
 

Leif Johansson 
Ordförande 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 
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Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
forskola@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-03-27 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00020 1.2.3.0 
 

  

 

Remiss: Program för ett Integrerat samhälle 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker ”Program för ett integrerat samhälle” med 
nedanstående tillägg i text under rubriken Utbildning och översänder svaret till 
Arbetslivsnämnden.         

Reservationer 
Leif Häggblom (SD) reserverar sig mot beslutet.   

Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ”Program för ett 
integrerat samhälle”. Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, 
styrelser och kommunala bolag. Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i 
samhällslivet och känna sig trygga i staden. Detta skapas bäst genom möten 
mellan människor med olika bakgrund, både i arbetsliv, på fritiden och i 
föreningslivet.  Borås Stad ska också verka för att genomföra insatser som 
syftar till att uppnå en jämn socioekonomisk och etnisk sammansättning bland 
elever i alla förskolor och skolor. 

Förskolenämnden vill göra ett tillägg i texten under rubriken ”Utbildning”.  
I första meningen vill nämnden att man lägger till ordet barn, således blir 
meningen ” Borås Stad har ansvaret för att alla barn och unga får lika 
möjligheter till en god uppväxt och utbildning.” Därefter vill nämnden att 
följande text läggs till: ”Barn med annat modersmål ska erbjudas stöd för sin 
språkutveckling inom förskoleverksamheten”.    

Beslutsunderlag 
1. ”Program för ett integrerat samhälle”.                  

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG.  

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
 

Leif Johansson 
Ordförande 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 
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Vård- och äldrenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Ramnåsgatan 1 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
aldreomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-03-27 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2018-00055 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Program för ett Integrerat samhälle 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka förslag till ”Program för ett 
integrerat samhälle”.     

Björn Qvarnström (SD) deltar inte i beslutet.     

Ärendet i sin helhet 
Program för ett integrerat samhälle redovisar den politiska viljeinriktningen för 
hur Borås Stad ska verka för ett demokratiskt samhälle. Borås Stad ska värna 
om mänskliga rättigheter och människors lika värde och som tillåter alla 
boråsare, oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden, att leva sitt eget liv 
så länge svenska lagar och regler följs. Insatser som görs på integrationsområdet 
följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden och ska återrapporteras till 
Kommunstyrelsen.   

Arbetslivsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på 
reviderat program för perioden 2019-2022. Förslaget har skickats på remiss 
samtliga nämnder och bolagsstyrelser.  

Vård- och äldrenämnden ser positivt på programmets innehåll och områden att 
följa upp. Vård- och äldrenämnden anser dock att alla boråsare ska ingå i 
målgruppen för Program för ett integrerat samhälle eftersom integration måste 
ske i samarbete mellan alla människor, vare sig de är födda utomlands eller i 
Sverige, för att kunna skapa ett interkulturellt förhållningssätt. De faktorer som 
tas upp i delen om folkhälsa anses särskilt viktiga både direkt och indirekt för 
Vård- och äldrenämndens verksamhet, eftersom förebyggande verksamhet 
skapar bättre förutsättningar för den äldre befolkningen samt skapar 
förutsättningar för vidare utbildning t.ex. inom vård och omsorg. Likaså behövs 
flerspråkighet och interkulturell kompetens inom äldreomsorgen, för att kunna 
bemöta alla äldre på ett bra sätt. Förslag till Program för ett integrerat samhälle 
stödjer Vård- och äldrenämndens arbete med jämställd, jämlik och likvärdig 
vård och omsorg. Vård- och äldrenämnden tillstyrker härmed förslag till 
program för ett integrerat samhälle.       

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Program för ett integrerat samhälle                     

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Samverkan 
Samverkas vid FSG 2018-03-21. 

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
 

Ida Legnemark  
Ordförande 

Annika Andersson 
Tf. Förvaltningschef 
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Samverkan 
Samverkas vid FSG 2018-03-21. 

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
 

Ida Legnemark  
Ordförande 

Annika Andersson 
Tf. Förvaltningschef 
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Grundskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
grundskola@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Adriana Waris 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2018-03-27 

Instans 
Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2018-00021 1.2.3.0 
 

  

 

Svar på remiss: Program för ett Integrerat samhälle 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden tillstyrker remissen Program för ett integrerat samhälle 
och översänder svaret till Arbetslivsnämnden. 

Reservation 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Program för ett integrerat samhälle redovisar den politiska viljeinriktningen hur 
Borås Stad ska agera i arbetet med att motverka främlingsfientlighet och 
förbättra integrationen. Program för ett integrerat samhälle kommer att vara 
underlag för arbetet med att ta fram konkreta insatser i förvaltningar och bolag 
för att konkretisera integrationsarbetet. Programmet följs upp årligen. 

Grundskolenämnden anser att programmet lyfter fram de viktigaste faktorerna 
när det gäller integrationsarbetet. Nämnden har inget att erinra mot förslaget. 

Ärendet i sin helhet 
Program för ett integrerat samhälle redovisar den politiska viljeinriktningen hur 
Borås Stad ska agera i arbetet med att motverka främlingsfientlighet och 
förbättra integrationen. Programmet kommer att vara underlag för arbetet med 
att ta fram konkreta insatser för att konkretisera integrationsarbetet och följa 
upp i förvaltningar och kommunala bolag. 

Grundskolenämnden anser att programmet lyfter fram de viktigaste faktorerna 
när det gäller integrationsarbetet. Nämnden har inget att erinra mot förslaget.  

Grundskolenämnden ser det positivt att det i programmet i avsnitt Arbete finns 
ett tillägg om ungdomars tillgång till arbetslivet, till exempel genom feriejobb. 
Förvaltningen erbjuder ungdomar ett feriejobb varje år. Andra insatser som 
förvaltningen gör är VFU-praktik i samarbete med Högskolan i Borås. Det är 
cirka 200 lärarstudenter per termin som deltar i VFU. I denna grupp finns 
också studenter med mångkulturell bakgrund.   

Förvaltningens målsättning är att inbjuda fler personer till att utbilda sig till 
lärare. Detta görs bland annat genom Bemanningsenheten, där personer med en 
annan bakgrund än svenska har möjlighet att kombinera arbete på skolor som 
vikarier med högskoleutbildning. 

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

Nämnden ser det positivt att programmet i avsnitt Utbildning framhäver 
stadens vilja att verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en 
jämn socioekonomisk och etnisk sammansättning bland elever i alla våra skolor 
och förskolor för att minska segregation.  

Ett nytt avsnitt föreslås under rubriken ”Borås Stads anställda” som handlar om 
personalens kompetensutveckling inom ramen för kunskap om olika kulturer, 
interkulturell kompetens, normer, värderingar och förhållningssätt. Nämnden 
ställer sig bakom förslaget att höja den interkulturella kompetensen för anställda 
och menar att detta kommer att öka möjligheten att ge fler invånare likvärdig 
service.   

Nämnden ställer sig bakom andra förändringar som föreslås i programmet. 

Avsnitt Boende kompletteras med stadens avsikt om att förebygga 
boendesegregation och betonar fastighetsbolagens viktiga roll i arbete att 
motverka den. 

Avsnitt Trygghet uppdateras med stadens strävan för att motverka 
hedersrelaterat vård och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer och 
familjer samt motverka alla former av våldsbejakande extremism. Avsnitt 
kompletteras också med särskilda insatser i så kallade utsatta områden för att 
bryta segregation och öka trygghet.    

Avsnitt Kultur kompletteras med barnens rätt till lika möjligheter för kultur och 
fritidsverksamhet och stadens stöd för jämlika förutsättningar att utöva dessa. 
Nytt är ett tillägg att staden ska verka för att alla medborgare ska få rätten till 
sitt kulturarv samt möjlighet att ta del av kultur och kulturarv från Sverige och 
från andra länder. 

Avsnitt Folkhälsa får en ny formulering som beskriver stadens strävan för att 
alla barn och unga ska ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid. 

Avsnitt Delaktighet uttrycker vikten av att nyanlända erbjuds en god kvalitet av 
samhällsorientering samt att våra mötesplatser erbjuder samhällsinformation till 
nyanlända. Det tydliggörs också kommunens uppgift att säkerställa att alla 
invånare, på lika villkor och på likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och ha 
inflytande i kommunen samt att alla får ett bra bemötande och god kommunal 
service. Beslutsunderlag 
1. Remiss: Program för ett integrerat samhälle.               

Samverkan 
Information i FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden. 

 

Per Carlsson (S) 
Ordförande 
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Nämnden ser det positivt att programmet i avsnitt Utbildning framhäver 
stadens vilja att verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en 
jämn socioekonomisk och etnisk sammansättning bland elever i alla våra skolor 
och förskolor för att minska segregation.  

Ett nytt avsnitt föreslås under rubriken ”Borås Stads anställda” som handlar om 
personalens kompetensutveckling inom ramen för kunskap om olika kulturer, 
interkulturell kompetens, normer, värderingar och förhållningssätt. Nämnden 
ställer sig bakom förslaget att höja den interkulturella kompetensen för anställda 
och menar att detta kommer att öka möjligheten att ge fler invånare likvärdig 
service.   

Nämnden ställer sig bakom andra förändringar som föreslås i programmet. 

Avsnitt Boende kompletteras med stadens avsikt om att förebygga 
boendesegregation och betonar fastighetsbolagens viktiga roll i arbete att 
motverka den. 

Avsnitt Trygghet uppdateras med stadens strävan för att motverka 
hedersrelaterat vård och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer och 
familjer samt motverka alla former av våldsbejakande extremism. Avsnitt 
kompletteras också med särskilda insatser i så kallade utsatta områden för att 
bryta segregation och öka trygghet.    

Avsnitt Kultur kompletteras med barnens rätt till lika möjligheter för kultur och 
fritidsverksamhet och stadens stöd för jämlika förutsättningar att utöva dessa. 
Nytt är ett tillägg att staden ska verka för att alla medborgare ska få rätten till 
sitt kulturarv samt möjlighet att ta del av kultur och kulturarv från Sverige och 
från andra länder. 

Avsnitt Folkhälsa får en ny formulering som beskriver stadens strävan för att 
alla barn och unga ska ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid. 

Avsnitt Delaktighet uttrycker vikten av att nyanlända erbjuds en god kvalitet av 
samhällsorientering samt att våra mötesplatser erbjuder samhällsinformation till 
nyanlända. Det tydliggörs också kommunens uppgift att säkerställa att alla 
invånare, på lika villkor och på likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och ha 
inflytande i kommunen samt att alla får ett bra bemötande och god kommunal 
service. Beslutsunderlag 
1. Remiss: Program för ett integrerat samhälle.               

Samverkan 
Information i FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden. 

 

Per Carlsson (S) 
Ordförande 
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Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 

 

 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Stomberg 
Handläggare 
033-35 38 54 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-03-26 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00023 1.1.3.1 
 

 Er referens 
Dnr ALN 2018-00009 

 

Svar på remiss: Program för ett integrerat samhälle 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat remissvar och översänder det till 
Arbetslivsnämnden.      

Yttrandet förtydligas med att målgruppen personer med funktionsnedsättning 
avser personer som är födda utomlands eller födda i Sverige vars båda föräldrar 
är födda utomlands.          

Reservationer 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) reserverar sig till förmån för eget alternativt 
förslag. 

Sammanfattning  
Program för ett integrerat samhälle redovisar den politiska viljeinriktningen för 
hur Borås Stad ska verka för ett demokratiskt samhälle. Insatser som görs på 
integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden och ska 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Arbetslivsnämnden har 
Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på reviderat program för perioden 
2019-2022. Förslaget som arbetets fram på Arbetslivsförvaltningen har skickats 
på remiss till samtliga nämnder och bolagsstyrelser.               

Nämndens yttrande i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Program för ett 
integrerat samhälle. 

Arbetslivsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på 
reviderat program för perioden 2019-2022. Förslaget som arbetats fram på 
Arbetslivsförvaltningen har skickats på remiss till samtliga nämnder och 
bolagsstyrelser. Program för ett integrerat samhälle redovisar den politiska 
viljeinriktningen för hur Borås Stad ska verka för ett demokratiskt samhälle. 
Förslag till programmet för perioden 2019-2022 innehåller inte några nya 
områden. I programmet lyfts följande områden: arbete, boende, utbildning, 
delaktighet, trygghet, folkhälsa och kultur. 

Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, styrelser och 
kommunala bolag. Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan 
bör genomsyra allt arbete. Borås Stad ska värna om mänskliga rättigheter och 
människors lika värde och som tillåter alla boråsare, oavsett bakgrund och hur 
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Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 

 

 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Stomberg 
Handläggare 
033-35 38 54 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-03-26 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00023 1.1.3.1 
 

 Er referens 
Dnr ALN 2018-00009 

 

Svar på remiss: Program för ett integrerat samhälle 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat remissvar och översänder det till 
Arbetslivsnämnden.      

Yttrandet förtydligas med att målgruppen personer med funktionsnedsättning 
avser personer som är födda utomlands eller födda i Sverige vars båda föräldrar 
är födda utomlands.          

Reservationer 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) reserverar sig till förmån för eget alternativt 
förslag. 

Sammanfattning  
Program för ett integrerat samhälle redovisar den politiska viljeinriktningen för 
hur Borås Stad ska verka för ett demokratiskt samhälle. Insatser som görs på 
integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden och ska 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Arbetslivsnämnden har 
Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på reviderat program för perioden 
2019-2022. Förslaget som arbetets fram på Arbetslivsförvaltningen har skickats 
på remiss till samtliga nämnder och bolagsstyrelser.               

Nämndens yttrande i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Program för ett 
integrerat samhälle. 

Arbetslivsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på 
reviderat program för perioden 2019-2022. Förslaget som arbetats fram på 
Arbetslivsförvaltningen har skickats på remiss till samtliga nämnder och 
bolagsstyrelser. Program för ett integrerat samhälle redovisar den politiska 
viljeinriktningen för hur Borås Stad ska verka för ett demokratiskt samhälle. 
Förslag till programmet för perioden 2019-2022 innehåller inte några nya 
områden. I programmet lyfts följande områden: arbete, boende, utbildning, 
delaktighet, trygghet, folkhälsa och kultur. 

Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, styrelser och 
kommunala bolag. Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan 
bör genomsyra allt arbete. Borås Stad ska värna om mänskliga rättigheter och 
människors lika värde och som tillåter alla boråsare, oavsett bakgrund och hur 
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länge man levt i staden, att leva sitt eget liv så länge svenska lagar och regler 
följs. Insatser som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom 
Arbetslivsnämnden, och återrapporteras till Kommunstyrelsen.  

Sociala omsorgsnämnden ser positivt på programmets innehåll och områden att 
följa upp. Personer med funktionsnedsättning har det svårare att inkluderas i 
vårt samhälle än många andra. Sociala omsorgsnämnden anser därför att alla 
ska ingå i målgruppen för ett integrerat samhälle eftersom integration måste ske 
i samarbete mellan alla människor. Målgruppen personer med funktions-
nedsättning avser personer som är födda utomlands eller födda i Sverige vars 
båda föräldrar är födda utomlands. 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslag till program för ett integrerat 
samhälle. 

Beslutsunderlag 
1. Förslag Program för ett Integrerat samhälle                                

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Monica Svensson 
Förvaltningschef 
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länge man levt i staden, att leva sitt eget liv så länge svenska lagar och regler 
följs. Insatser som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom 
Arbetslivsnämnden, och återrapporteras till Kommunstyrelsen.  

Sociala omsorgsnämnden ser positivt på programmets innehåll och områden att 
följa upp. Personer med funktionsnedsättning har det svårare att inkluderas i 
vårt samhälle än många andra. Sociala omsorgsnämnden anser därför att alla 
ska ingå i målgruppen för ett integrerat samhälle eftersom integration måste ske 
i samarbete mellan alla människor. Målgruppen personer med funktions-
nedsättning avser personer som är födda utomlands eller födda i Sverige vars 
båda föräldrar är födda utomlands. 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslag till program för ett integrerat 
samhälle. 

Beslutsunderlag 
1. Förslag Program för ett Integrerat samhälle                                

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Monica Svensson 
Förvaltningschef 

 

Program för ett integrerat samhälle  

Borås stad ska verka för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors 
lika värde och som tillåter alla Boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt 
eget liv, så länge svenska lagar och regler följs. 

Borås stad har i sitt integrationsarbete ett positiv förhållningssätt till assimilering. 
Med detta menas att förutom att respektera andra kulturer, se den svenska kulturen som den 
grundläggande normen. Staden skall aktivt motarbeta diskriminering och rasism i alla dess former. 
Målgruppen är nya medborgare födda utomlands samt barn till dessa 

Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. 
Borås Stad är en stad med ett svenskt kulturarv men det finns även andra kulturer och språk. 
Vi välkomnar alla inflyttade med respekt för deras situation och med en god introduktion i det svenska 
samhället, och vill säkerställa en god mottagning och integration. 

Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. Detta skapas 
bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i 
föreningslivet. Här vilar ett särskilt ansvar på individen, men även på staden att skapa förutsättningar 
för sådana möten. 

Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, styrelser och kommunala bolag. 
Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt arbete. Insatser som 
görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden och 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet med 
vissa uppföljningar. 

Arbete 
Arbete och ett meningsfullt föreningsliv är nycklar till en god integration. Borås Stad prioriterar 
åtgärder som leder till egen försörjning genom anställning eller eget företagande. 

Borås Stad ska vara ett föredöme i den egna organisationen med att se nya Boråsares flerspråkighet 
som en merit och skapa möjligheter för den nya Boråsaren att på lika villkor stå stark på 
arbetsmarknaden. Detta sker med en god introduktion i samhällets alla delar och med ett eget ansvar. 

Borås Stad verkar för att våra ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom feriejobb och 
en god utbildning. Särskilt viktigt är detta för ungdomar som saknar bakgrund och kontaktnät i 
samhället så att denna grupp får en positiv upplevelse av arbetslivet. 

Boende 
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. 
Bostadsmarknaden skall vara öppen för alla oavsett bakgrund.  

Bilaga till Sociala omsorgsnämnden 2018-03-26, § 45
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Staden ska strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostadsområden med olika 
upplåtelseformer. Ett särskilt ansvar har de av staden ägda allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt 
motverka segregationen och diskriminering och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. 

Mötesplatser är viktiga för att alla Boråsare oavsett etniskt ursprung, ålder, kön och religion ska 
kunna mötas Borås Stad på naturligt sätt. Borås Stad ska stödja nätverk och föreningar som 
erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.Utbildning

Barn och ungdomar
Borås Stad har ansvaret för att alla unga får lika möjligheter till en god uppväxt och utbildning. 
Elever skall erbjudas modersmålsundervisning i enlighet med lag. Elever med annat modersmål ska 
erbjudas frivillig undervisning i detta mot en avgift. och i övrigt få det stöd de  
behöver i utbildningen.  

Vuxna 

Borås Stad har ansvaret för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska, samhälls-, kultur-, och 
rättskunskap för invandrare. SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att 
stödja inträdet på arbetsmarknaden. Stadens syfte skall vara att ge de verktyg som krävs för en lyckad 
integration, samtidigt som tydliga motkrav till individen måste presenteras. SFI ska även erbjudas 
tillsammans med grundläggande vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och 
lärlingsutbildningar ska Borås Stad samverka i Sjuhärad.  

Borås stads anställda 

Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som rör integration som är viktiga för 
arbetet i den egna specifika verksamheten. Kunskap hos personalen i dessa frågor ökar möjligheten att 
ge fler invånare likvärdig service. 

Delaktighet 
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället i vid 
bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända och 
samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa att alla 
invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och ha inflytande i 
kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. Mötesplatser i olika 
bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, service, stöd och delaktighet för 
medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet en förutsättning för att 
inkludera alla ungdomar. 

Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att alla 
Boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer med olika 
bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen.  

Trygghet 
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är infödd eller nyanländ.  
Borås stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället och blir rättvist 
behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorientering får man god kännedom om sina 
rättigheter, men också vilka skyldigheter man som medborgare har. Det ska vara enkelt och lätt för 
medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Den nyanlände Boråsaren 
ska även få möjligheter till möten som ger kontaktnät och kontakt med föreningslivet. 
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Staden arbetar aktivt för att motverka våld och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer och 
familjer, samt arbetar för att motverka alla former av våldsbejakande extremism. Staden och 
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra 
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Vi stödjer även föreningar/
idéburna organisationer som gör insatser för en tryggare närmiljö, genomför trygghetsvandringar och 
arbetar för rena och snygga miljöer och mot nedskräpning. Staden genomför tillsammans med polis 
och andra myndigheter särskilda insatser i så kallade utsatta områden, där det långsiktiga målet är att 
bryta segregation och för att tryggheten inte ska skilja sig från andra bostadsområden. Invånare med 
annat modersmål ön svenska, som har särskilda behov, ska i möjligaste mån få hjälp på sitt modersmål 
under tre år på det allmännas bekostnad.  

Folkhälsa 
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade insatser för 
integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet. 
Borås stad ska beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa och de insatser som initialt behöver sättas 
in för att en god hälsa skall råda inom gruppen. Många flyktingar har trauman som behöver bearbetas. 
Borås Stad ska samverka med primärvård, specialistvård och andra aktörer för att stödja möjligheter 
till rehabilitering och god hälsa. 
Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid. 

Kultur 
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle. Vi 
ska verka för att alla medborgare ska få rätten till svensk kultur samt möjligheten att ta del av 
kulturarv från Sverige. 
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd för jämlika 
förutsättningar att utöva dessa. 

Arbetsmetoder 
Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala förvaltningar och bolag. Borås 
Stads nämnder och kommunala bolagsstyrelser ska årligen planera för insatser i eget integrationsarbete 
utifrån ”Program för ett integrerat samhälle”. De ideella och idéburna organisationerna är en viktig 
resurs i integrationsarbetet. Där det är möjligt ska Borås Stad samverka med dessa samt med andra 
kommuner, myndigheter och näringsliv. Om det finns internationella nätverk som underlättar arbetet 
med integrationen kan Borås Stad vara med i sådana. Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet 
i integrationsarbetet. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är Arbetslivsnämndens 
”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum som används inom kommunen för 
att sprida information om integrationsarbete från egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt sprida 
information om integrationsarbete till egna förvaltningen/bolaget. Representanter i 
integrationsnätverket har även till uppgift att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna 
förvaltningen/egna bolaget. I Arbetslivsnämndens samordningsuppdrag ingår att hålla dialogmöten 
och integrationsråd samt ta del av nationell och internationell kunskap. 

Uppföljning 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs på integrationsområdet, samt 
senast 2022 ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat program. 

Sverigedemokraterna Borås 2018-03-26
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Avstyrkande 

Program för ett integrerat samhälle 

Borås Stad 
Sociala omsorgsnämnden 

2018-03-26 
Dnr SON 2018 00023 1.1,3, 1 

Dn ALN 00009 
Program för ett integrerat samhälle 

Sverigedemokraterna avstyrker framlagt förslag, som remiss från Arbetslivsnämnden, 
avseende Program för ett integrerat samhälle och föreslår i stället nämnden godkänna 
Sverigedemokraternas förslag, se bilaga! 

För Sverigedemokraterna 

Ann-Charlotte Blomq 1st, ledamot 
Sociala omsorgsnä nden 

Bilaga till Sociala omsorgsnämnden 2018-03-26, § 45
 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
utbildning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Sirpa Heikkilä 
Handläggare 
033 357775 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-03-27 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00054 1.1.3.1 
 

  

 

Program för ett Integrerat samhälle 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Program för integrerat 
samhälle 2019-2022, som är en revidering av tidigare program. 

Reservationer 
Niklas Hallberg (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Ärendet i sin helhet 
Program för integrerat samhälle 2019-2022 är en revidering av tidigare program 
som gäller till och med 2018. Det nya förslaget har utarbetats av Arbetslivs-
förvaltningen som är ansvarig för att samordna integrationsarbetet i Borås Stad. 
Det nya programmet gäller för samtliga nämnder, styrelser och bolag i Borås 
Stad.  
 
I inledningen av det reviderade programmet anges att Borås Stad verkar för ett 
demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors lika 
värde, som tillåter alla boråsare oavsett bakgrund och hur länge man har levt i 
staden leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs. Vidare framgår 
att Borås Stad har ett interkulturellt förhållningssätt i sitt integrationsarbete. 
Med det avses att förutom att respektera och tillåta olika kulturer och etniska 
grupper att få ha sin kultur, så ska dessa ges möjligheter till att mötas och finnas 
med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som rör dem. 
 
I likhet med tidigare program är det reviderade programmet indelat i sju 
målområden. Dessa är Arbete, Boende, Utbildning, Delaktighet, Trygghet, 
Folkhälsa och Kultur. Inom respektive område anges hur Borås Stads 
integrationsarbete ska bedrivas. Samtliga nämnder ska utifrån programmet 
årligen planera för insatser i sitt eget integrationsarbete. För uppföljningen av 
integrationsarbetet i Borås Stad ansvarar Arbetslivsnämnden, liksom för 
framtagandet av nytt program vid nästa revidering.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att det reviderade programmet 
förtydligar och utvecklar anvisningarna hur integrationsarbetet ska bedrivas i 
Borås Stad.  
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
utbildning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Sirpa Heikkilä 
Handläggare 
033 357775 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-03-27 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00054 1.1.3.1 
 

  

 

Program för ett Integrerat samhälle 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Program för integrerat 
samhälle 2019-2022, som är en revidering av tidigare program. 

Reservationer 
Niklas Hallberg (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Ärendet i sin helhet 
Program för integrerat samhälle 2019-2022 är en revidering av tidigare program 
som gäller till och med 2018. Det nya förslaget har utarbetats av Arbetslivs-
förvaltningen som är ansvarig för att samordna integrationsarbetet i Borås Stad. 
Det nya programmet gäller för samtliga nämnder, styrelser och bolag i Borås 
Stad.  
 
I inledningen av det reviderade programmet anges att Borås Stad verkar för ett 
demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors lika 
värde, som tillåter alla boråsare oavsett bakgrund och hur länge man har levt i 
staden leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs. Vidare framgår 
att Borås Stad har ett interkulturellt förhållningssätt i sitt integrationsarbete. 
Med det avses att förutom att respektera och tillåta olika kulturer och etniska 
grupper att få ha sin kultur, så ska dessa ges möjligheter till att mötas och finnas 
med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som rör dem. 
 
I likhet med tidigare program är det reviderade programmet indelat i sju 
målområden. Dessa är Arbete, Boende, Utbildning, Delaktighet, Trygghet, 
Folkhälsa och Kultur. Inom respektive område anges hur Borås Stads 
integrationsarbete ska bedrivas. Samtliga nämnder ska utifrån programmet 
årligen planera för insatser i sitt eget integrationsarbete. För uppföljningen av 
integrationsarbetet i Borås Stad ansvarar Arbetslivsnämnden, liksom för 
framtagandet av nytt program vid nästa revidering.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att det reviderade programmet 
förtydligar och utvecklar anvisningarna hur integrationsarbetet ska bedrivas i 
Borås Stad.  
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Program för ett integrerat samhälle 2015-2018 
2. Program för ett integrerat samhälle 2019-2022                                

Samverkan 
FSG 2018-03-14 

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se 
 
 
 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 

 

 

Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 357382 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-03-20 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2018-00039 1.2.3.0 
 

  

 

Remiss: Program för ett Integrerat samhälle 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka remissen.        

Sammanfattning 
Lokalförsörjningsnämnden ser mycket positivt på det föreslagna programmet 
för ett integrerat samhälle. Programmet inkluderar de områden som är 
identifierade som de viktigaste för att ge individer en lyckad integration varför 
nämnden anser att det ger Borås Stad rätt förutsättningar för ett framgångsrikt 
integrationsarbete. Nämnden vill trycka på vikten av att mottagandet inte enbart 
fokuseras på grupper utan också på respektive individ då den enskildes 
bakgrund, förutsättningar och motiv varierar. Mångfalden som kommer från 
invandringen – om den hanteras rätt – är en stor tillgång till vårt samhälle.         

Ärendet i sin helhet 
Lokalförsörjningsnämnden ser mycket positivt på det föreslagna programmet 
för ett integrerat samhälle. Programmet inkluderar de områden som är 
identifierade som de viktigaste för att ge individer en lyckad integration varför 
nämnden anser att det ger Borås Stad rätt förutsättningar för ett framgångsrikt 
integrationsarbete. Nämnden vill trycka på vikten av att mottagandet inte enbart 
fokuseras på grupper utan också på respektive individ då den enskildes 
bakgrund, förutsättningar och motiv varierar. Mångfalden som kommer från 
invandringen – om den hanteras rätt – är en stor tillgång till vårt samhälle. 
                          
 
Mathias Duell 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 357382 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-03-20 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2018-00039 1.2.3.0 
 

  

 

Remiss: Program för ett Integrerat samhälle 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka remissen.        

Sammanfattning 
Lokalförsörjningsnämnden ser mycket positivt på det föreslagna programmet 
för ett integrerat samhälle. Programmet inkluderar de områden som är 
identifierade som de viktigaste för att ge individer en lyckad integration varför 
nämnden anser att det ger Borås Stad rätt förutsättningar för ett framgångsrikt 
integrationsarbete. Nämnden vill trycka på vikten av att mottagandet inte enbart 
fokuseras på grupper utan också på respektive individ då den enskildes 
bakgrund, förutsättningar och motiv varierar. Mångfalden som kommer från 
invandringen – om den hanteras rätt – är en stor tillgång till vårt samhälle.         

Ärendet i sin helhet 
Lokalförsörjningsnämnden ser mycket positivt på det föreslagna programmet 
för ett integrerat samhälle. Programmet inkluderar de områden som är 
identifierade som de viktigaste för att ge individer en lyckad integration varför 
nämnden anser att det ger Borås Stad rätt förutsättningar för ett framgångsrikt 
integrationsarbete. Nämnden vill trycka på vikten av att mottagandet inte enbart 
fokuseras på grupper utan också på respektive individ då den enskildes 
bakgrund, förutsättningar och motiv varierar. Mångfalden som kommer från 
invandringen – om den hanteras rätt – är en stor tillgång till vårt samhälle. 
                          
 
Mathias Duell 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

B 2664

 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
ifo@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamsson 
Handläggare 
033 353511 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-03-20 

Instans 
Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2018-00029 1.1.3.1 
 

  

 

Program för ett Integrerat samhälle 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker programmet för ett integrerat 
samhälle och översänder remissvaret till Arbetslivsnämnden.        

Sammanfattning  
Arbetslivsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på ett 
reviderat program för ett integrerat samhälle avseende perioden 2019-2022. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden instämmer i stort i innehållet i 
programmet. Nämnden har några synpunkter och förslag till kompletteringar i 
programmet. Nämnden rekommenderar att begreppet mål inte uttalas i 
programmet.  Nämnden vill se att målgruppen ensamkommande asylsökande 
flyktingbarn ges möjlighet till ingång i arbetslivet, att bostadsbyggandet i staden 
påskyndas samt att lyfta fram vikten av att ge stöd och studiehandledning till 
elever med utländsk bakgrund.         

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på ett 
reviderat program för ett integrerat samhälle avseende perioden 2019-2022. 
Förslaget har skickats ut till samtliga nämnder och bolagsstyrelser på remiss. 
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands och boråsare 
födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta beräknar man 
uppgår till ca 25 % av Borås stads innevånare. Programmet är indelat i följande 
huvudområden: arbete, bostad, utbildning, delaktighet, trygghet, folkhälsa och 
kultur. 
 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och ansvarar 
för ett nätverk för integrationsfrågor med representanter från olika nämnder 
och bolag. Individ- och familjeomsorgsnämnden har en 
tjänstemannarepresentant i detta nätverk. På detta sätt förankras frågorna kring 
integration i nämndens och förvaltningens verksamhet och arbete. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden instämmer i stort i innehållet i 
programmet. Programmet anger den riktning Borås stad avser att gå för att nå 
ett integrerat samhälle. I avsnittet om arbetsmetoder anges att 
integrationsmålen ska genomsyra nämndernas verksamheter. Programmet pekar 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

på viktiga vägar för att nå integration såsom praktik för nyanlända, feriejobb för 
ungdomar och varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer och 
prisnivåer men uttalar inte specifika mål. Ett program ska inte heller uttala 
sådana mål utan detta får preciseras i andra dokument, möjligen i en 
handlingsplan där även aktiviteter klargörs. Det är därför en rekommendation 
från nämnden att begreppet mål inte uttalas i programmet. 
 
Nämnden tillstyrker programmet men vill framföra synpunkter rörande vissa 
avsnitt och även önskan om kompletteringar och vissa förtydliganden. 
Nämndens ser integrationsfrågor som viktiga och angelägna inte minst för 
barnfamiljer med utländsk bakgrund, barnfamiljer med flyktingbakgrund och 
ensamkommande flyktingbarn. 
 
När det gäller feriejobb för de med utländsk bakgrund så vill nämnden framföra 
att det är särskilt viktigt att denna möjlighet ges till ungdomar med en 
flyktingbakgrund och ensamkommande flyktingbarn.  Det finns hinder att ge 
ensamkommande asylsökande ungdomar feriejobb men nämnden ser gärna att 
även denna målgrupp ges möjlighet till ingång i arbetsliv även om detta behöver 
ske på annat sätt än genom feriejobb.  
 
Nämnden instämmer i skrivningen om att det behövs bostäder med olika 
prisnivåer för att möjliggöra för hushåll med begränsad ekonomi att kunna få 
en bostad. Utöver det som uttrycks i programmet är det viktigt att 
bostadsbyggandet påskyndas för att begränsa trångboddhet och för att 
underlätta för många med utländsk bakgrund att komma in på 
bostadsmarknaden. Speciellt viktigt är att det framöver finns bostäder med 
rimliga hyror för att inte utestänga grupper med begränsad ekonomi. 
 
Utbildning är viktigt för att alla unga ska få samma förutsättningar till en god 
utveckling. Det är här viktigt att satsningar görs i grundskola och gymnasieskola 
med extra stöd och studiehandledning för att barn med utländsk bakgrund ska 
få så goda förutsättningar som möjligt att lyckas i skolan.  

Samverkan 
Samverkan har skett vid FSG 2018-03-08. 

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden. 
 
 

 

Mats Tolfsson 
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 
Förvaltningschef 
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Individ och familjeomsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
ifo@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamsson 
Handläggare 
033 353511 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-03-20 

Instans 
Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2018-00029 1.1.3.1 
 

  

 

Program för ett Integrerat samhälle 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker programmet för ett integrerat 
samhälle och översänder remissvaret till Arbetslivsnämnden.        

Sammanfattning  
Arbetslivsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på ett 
reviderat program för ett integrerat samhälle avseende perioden 2019-2022. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden instämmer i stort i innehållet i 
programmet. Nämnden har några synpunkter och förslag till kompletteringar i 
programmet. Nämnden rekommenderar att begreppet mål inte uttalas i 
programmet.  Nämnden vill se att målgruppen ensamkommande asylsökande 
flyktingbarn ges möjlighet till ingång i arbetslivet, att bostadsbyggandet i staden 
påskyndas samt att lyfta fram vikten av att ge stöd och studiehandledning till 
elever med utländsk bakgrund.         

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på ett 
reviderat program för ett integrerat samhälle avseende perioden 2019-2022. 
Förslaget har skickats ut till samtliga nämnder och bolagsstyrelser på remiss. 
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands och boråsare 
födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta beräknar man 
uppgår till ca 25 % av Borås stads innevånare. Programmet är indelat i följande 
huvudområden: arbete, bostad, utbildning, delaktighet, trygghet, folkhälsa och 
kultur. 
 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och ansvarar 
för ett nätverk för integrationsfrågor med representanter från olika nämnder 
och bolag. Individ- och familjeomsorgsnämnden har en 
tjänstemannarepresentant i detta nätverk. På detta sätt förankras frågorna kring 
integration i nämndens och förvaltningens verksamhet och arbete. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden instämmer i stort i innehållet i 
programmet. Programmet anger den riktning Borås stad avser att gå för att nå 
ett integrerat samhälle. I avsnittet om arbetsmetoder anges att 
integrationsmålen ska genomsyra nämndernas verksamheter. Programmet pekar 
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på viktiga vägar för att nå integration såsom praktik för nyanlända, feriejobb för 
ungdomar och varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer och 
prisnivåer men uttalar inte specifika mål. Ett program ska inte heller uttala 
sådana mål utan detta får preciseras i andra dokument, möjligen i en 
handlingsplan där även aktiviteter klargörs. Det är därför en rekommendation 
från nämnden att begreppet mål inte uttalas i programmet. 
 
Nämnden tillstyrker programmet men vill framföra synpunkter rörande vissa 
avsnitt och även önskan om kompletteringar och vissa förtydliganden. 
Nämndens ser integrationsfrågor som viktiga och angelägna inte minst för 
barnfamiljer med utländsk bakgrund, barnfamiljer med flyktingbakgrund och 
ensamkommande flyktingbarn. 
 
När det gäller feriejobb för de med utländsk bakgrund så vill nämnden framföra 
att det är särskilt viktigt att denna möjlighet ges till ungdomar med en 
flyktingbakgrund och ensamkommande flyktingbarn.  Det finns hinder att ge 
ensamkommande asylsökande ungdomar feriejobb men nämnden ser gärna att 
även denna målgrupp ges möjlighet till ingång i arbetsliv även om detta behöver 
ske på annat sätt än genom feriejobb.  
 
Nämnden instämmer i skrivningen om att det behövs bostäder med olika 
prisnivåer för att möjliggöra för hushåll med begränsad ekonomi att kunna få 
en bostad. Utöver det som uttrycks i programmet är det viktigt att 
bostadsbyggandet påskyndas för att begränsa trångboddhet och för att 
underlätta för många med utländsk bakgrund att komma in på 
bostadsmarknaden. Speciellt viktigt är att det framöver finns bostäder med 
rimliga hyror för att inte utestänga grupper med begränsad ekonomi. 
 
Utbildning är viktigt för att alla unga ska få samma förutsättningar till en god 
utveckling. Det är här viktigt att satsningar görs i grundskola och gymnasieskola 
med extra stöd och studiehandledning för att barn med utländsk bakgrund ska 
få så goda förutsättningar som möjligt att lyckas i skolan.  

Samverkan 
Samverkan har skett vid FSG 2018-03-08. 

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden. 
 
 

 

Mats Tolfsson 
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 
Förvaltningschef 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

REMISSVAR Sida 
1(1) 

 Datum 
2018-03-15 

Diarienummer 
Ciceron 2018-00011 

 Arbetslivsnämnden 

 
 

Remiss: Program för ett integrerat samhälle 
Avsändarens diarienummer: ALN 2018-00009 

 
Nämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker remissen. 
 
Nämndens yttrande  
Nuvarande program för integrerat samhälle gäller fram till och med 2018. En 
revidering av programmet ska därför göras för perioden 2019-2022. 
Samhällsbyggnadsnämnden har nu mottagit det reviderade förslaget på remiss. 
 
Programmet för ett integrerat samhälle lyfter fram ett antal områden som är viktiga 
både för individens och samhällets välmående, såsom arbete och boende, och fastslår 
att integration inte ska betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt 
arbete. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden delar denna ståndpunkt och ställer sig därför positiv till 
förslaget. Nämnden anser att programmet är väl avvägt och uppmuntrar också till den 
dialog som är programmets utgångspunkt. Möten mellan människor skapar 
delaktighet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden vill i sammanhanget lyfta vikten av samverkan inom 
staden, vilket kan öka både kvalitet och effektivitet i integrationsarbetet, samt vikten 
av att tillräckliga resurser avsätts för integrationsarbetet. För att kunna ta emot 
praktikanter krävs exempelvis möjlighet att kunna erbjuda tillräcklig handledning. 
Samhällsbyggnadsnämnden ser fram emot att kunna bidra till genomförandet av 
målen och tillstyrker remissen. 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
 
Kjell Classon 
Ordförande 
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 REMISSVAR 

Sida 
1(1) 

 
Fristadbostäder AB 
Kjell-Ove Sethson, 033-222552 

Datum 2018-03-14 
 

Diarienummer: ALN 2018-00009 
 

   
 

 

 Arbetslivsnämnden 
 

 
 
Remiss: Program för ett integrerat samhälle 
Arbetslivsnämndens diarienummer: ALN 2018-00009 
 
Bolagsstyrelsens beslut 
Fristadbostäder ABs styrelse tillstyrker Program för ett integrerat samhälle. 
 
Bolagsstyrelsens yttrande i sammanfattning 
Fristadbostäder AB har en hög ambition vad gäller vårt integrationsarbete men vi är 
små med små resurser. Som litet bolag behöver vi hjälp och stöttning från Arbetslivs-
förvaltningen i många av frågeställningarna kring integrationsarbetet. 
Vi ställer oss frågande till följande mening i programmet: ”Detta gäller framför allt de 
bolag som verkar i de yttre delarna av kommunen, att särskilt prioritera möjligheten 
till bostäder för våra nyanlända Boråsare.” 
Ny formulering eller en förtydligande komplettering behövs. 
 
Bolagsstyrelsens yttrande i sin helhet 
 
 
 
 
Fristadbostäder AB 
 
 
Gun-Britt Persson 
Ordförande 
 
  Kjell-Ove Sethson 
  VD 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-09-02 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00650 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen LL Frimans 
Donation. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Styrelsen för Stiftelsen LL Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 
2018 års förvaltning.            

Ärendet i sin helhet 
Styrelsen har inkommit med bokslut och revisionsberättelse för 2018 års 
verksamhet. Resultatet för 2018 är -257 tkr. Balansomslutningen är per 
balansdagen cirka 6,1 miljoner kronor, med en soliditet (andel eget kapital) på 
99 %. Enligt stiftelsens stadgar ankommer det på Kommunfullmäktige att ta 
ställning till frågan om ansvarsfrihet avseende det gångna årets förvaltning. 

Stiftelsen LL Frimans Donation har till ändamål att förvalta doktor LL Frimans 
donation. Den årliga avkastningen ska utdelas i form av gåvor och bidrag till 
hjälp för sjuka och gamla, dess rekreation och förströelse och som bidrag till en 
församlingssysters verksamhet bland åldringar, eller till annat jämförligt 
ändamål, som styrelsen efter prövning anser lämpligt, allt inom Ljushults 
församling. Under året har 25 500 kronor utdelats och vid utgången av 2018 
fanns inga utdelningsbara medel kvar.  

Av revisionsberättelsen framgår revisorernas uttalande att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med 
årsredovisningslagen. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.  

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2019-09-02 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2019-09-02 
3. Årsredovisning 2018 LL Frimans Donation, 2019-06-27 
  

Samverkan 
- 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-09-02 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00650 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen LL Frimans 
Donation. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Styrelsen för Stiftelsen LL Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 
2018 års förvaltning.            

Ärendet i sin helhet 
Styrelsen har inkommit med bokslut och revisionsberättelse för 2018 års 
verksamhet. Resultatet för 2018 är -257 tkr. Balansomslutningen är per 
balansdagen cirka 6,1 miljoner kronor, med en soliditet (andel eget kapital) på 
99 %. Enligt stiftelsens stadgar ankommer det på Kommunfullmäktige att ta 
ställning till frågan om ansvarsfrihet avseende det gångna årets förvaltning. 

Stiftelsen LL Frimans Donation har till ändamål att förvalta doktor LL Frimans 
donation. Den årliga avkastningen ska utdelas i form av gåvor och bidrag till 
hjälp för sjuka och gamla, dess rekreation och förströelse och som bidrag till en 
församlingssysters verksamhet bland åldringar, eller till annat jämförligt 
ändamål, som styrelsen efter prövning anser lämpligt, allt inom Ljushults 
församling. Under året har 25 500 kronor utdelats och vid utgången av 2018 
fanns inga utdelningsbara medel kvar.  

Av revisionsberättelsen framgår revisorernas uttalande att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med 
årsredovisningslagen. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.  

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2019-09-02 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2019-09-02 
3. Årsredovisning 2018 LL Frimans Donation, 2019-06-27 
  

Samverkan 
- 

 

Nr 132
Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen LL Frimans  
Donation
2019-09-02 Dnr KS 2019-00650 1.2.4.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-09-02 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00624 2.8.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från 
SÄRF, fastställs.            

Ärendet i sin helhet 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse 
kring SÄRF:s taxor för myndighetsutövning. Taxorna ska fastställas av 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.       

Direktionen för SÄRF förslår en höjning av taxan för 2020 med 3 %. Taxorna 
avser tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor samt hantering av tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor.  

Kommunstyrelsen anser det vara rimligt att SÄRF får kostnadstäckning för 
tjänsterna och föreslår Kommunfullmäktige besluta i enlighet med SÄRF:s 
förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2019-09-02 
2. Beslutsförslag, 2019-09-02 
3. Inkommen skrivelse från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund; beslut 
om taxor, 2019-06-19   

Samverkan 
- 

 

 

 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-09-02 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00624 2.8.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från 
SÄRF, fastställs.            

Ärendet i sin helhet 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse 
kring SÄRF:s taxor för myndighetsutövning. Taxorna ska fastställas av 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.       

Direktionen för SÄRF förslår en höjning av taxan för 2020 med 3 %. Taxorna 
avser tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor samt hantering av tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor.  

Kommunstyrelsen anser det vara rimligt att SÄRF får kostnadstäckning för 
tjänsterna och föreslår Kommunfullmäktige besluta i enlighet med SÄRF:s 
förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2019-09-02 
2. Beslutsförslag, 2019-09-02 
3. Inkommen skrivelse från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund; beslut 
om taxor, 2019-06-19   

Samverkan 
- 

 

 

 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

Nr 133
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning
2019-09-02 Dnr KS 2019-00624 2.8.2.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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SÖDRA ÄLVSBORGS   PROTOKOLLSUTDRAG  
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND  DIREKTIONEN 
  2019-06-14 1(1) 
 
 
 
§ 27 
Taxor för Räddningstjänstens myndighetsutövning (Dnr. 2019-000412) 
Räddningstjänstförbundet utför tillsyner enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt handlägger tillstånd 
enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Taxor för denna myndighetsutövning föreslås 
fr. o m 2020-01-01 att höjas med 3 %. Taxor för myndighetsutövning ska beslutas av 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens 

myndighetsutövning gällande fr. o m 2020-01-01  enligt bilaga. 
 
 
 
 
Rose-Marie Liljenby Andersson AnnSofi Tureson 
ordförande 
 
 
 
Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2019-06-19 
 
Rätt utdraget betygar: 
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SÖDRA ÄLVSBORGS   PROTOKOLLSUTDRAG  
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND  DIREKTIONEN 
  2019-06-14 1(1) 
 
 
 
§ 27 
Taxor för Räddningstjänstens myndighetsutövning (Dnr. 2019-000412) 
Räddningstjänstförbundet utför tillsyner enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt handlägger tillstånd 
enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Taxor för denna myndighetsutövning föreslås 
fr. o m 2020-01-01 att höjas med 3 %. Taxor för myndighetsutövning ska beslutas av 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens 

myndighetsutövning gällande fr. o m 2020-01-01  enligt bilaga. 
 
 
 
 
Rose-Marie Liljenby Andersson AnnSofi Tureson 
ordförande 
 
 
 
Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2019-06-19 
 
Rätt utdraget betygar: 
 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds
taxa för Myndighetsutövning

FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I RESPEKTIVE MEDLEMSKOMMUN

GÄLLER FROM 2020-01-01

Sida: 1
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

INNEHÅLL

1  Myndighetsutövning

Taxorna gäller fr o m 2020-01-01

Lagstadgad moms gäller ej vid myndighetsutövning.

Tjänster avseende Myndighetsutövning  Taxa 2020 

Myndighetsutövning
Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, grundavgift 1 820 kr                 

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, timavgift 1 820 kr                 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, grundavgift 1 820 kr                 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift 1 820 kr                 

Hantering av tillstånd enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift 1 820 kr                 

Sida: 2
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Taxa för myndighetsutövning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
 
Gäller från och med: 2020-01-01 
 
 
Lagstadgad moms gäller ej vid myndighetsutövning. 
 
 

Taxa för myndighetsutövning kronor 

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, grundavgift 1 820 

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, timavgift 1 820 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, grundavgift 1 820 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift 1 820 

Hantering av tillstånd enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift 1 820 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jon Hjärne 
Handläggare 
033 357075 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-08-19 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut år 2019 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporterna läggs till handlingarna. 

 

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en 
anteckning till protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning  
 Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 
 
Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade. 
           

Ärendet i sin helhet 
Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

Nr 134
Enkäter gällande rapportering av ej verkställda  
gynnande biståndsbeslut år 2019
2019-08-19 Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 
 
Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade. 
 
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten 
om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid 
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS. 
 
IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt 
över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering 
av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 
 
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som 
kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av 
rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som 
sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO.  
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Borås Stad 
  Sida 
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som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 
 
Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade. 
 
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten 
om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid 
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS. 
 
IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt 
över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering 
av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 
 
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som 
kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av 
rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som 
sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO.  
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För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre 
period.   
   

Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 
t.o.m. den 31 mars 2019 
2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 
§ SoL t.o.m. den 31 mars 2019   
 

 

Malin Carlson 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Protokollsanteckning   Kommunstyrelsen 
  2019-08-19 
 

     

PROTOKOLLSANTECKNING  

Ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, konstaterar att det fortfarande råder 
brist på boendeplatser för LSS i Borås Stad. I rapporten som nu läggs fram till Kommunstyrelsen är 
det flera ärenden om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS som ännu inte har kunnat 
genomföras p.g.a. brist på bostad. Det innebär att vi som kommun inte klarar det lagstadgade 
uppdrag som är givet oss.  
  
Borås Stad betalade 2017 ut viten för ej verkställda beslut inom LSS om drygt 400 000 kronor, under 
2018 blev det ytterligare 200 000 kronor.  
  
Vi vill påtala att tillräckligt antal boendeplatser hade funnits i Borås om externa utförare hade tillåts 
erbjuda bostäder via LOV eller ramavtalsupphandling. Det är beklagligt att styret i staden (S, MP, C 
och L) inte gör tillräckligt för att åtgärda bristen på boendeplatser. 
  
I rapporten framgår det att beslut om korttidsvistelse inte har kunnat verkställas då lämplig plats in 
kunnat erbjudas. Vi förväntar oss att det i framtiden tydligare framgår i rapporten vad som är 
orsaken till plats inte har kunnat erbjudas, samt om möjligheten att placera externt har efterforskats. 
 
 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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Kvalitet och utveckling 
Jon Hjärne 
 

 
Sida 
1(4) 

Datum 
 
2019-08-19 

 

 
 
Stadsledningskansliet 
 

 
 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § 
LSS t.o.m. den 31 mars 2019 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 mars 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 237 M 

  X  389 M 

  X  237 M 

  X  264 K 

  X  312 M 

  X  310 K 

  X  1432 M 

  X  149 M 

  X  107 M 

  X  132 M 

  X  242 K 

  X  166 K 

  X  135 K 

  X  586 M 

      

  X Ledsagning 334 
 

M 
 

      

  X Kontaktperson 304 M 

  X  193 K 

  X  164 M 

  X  102 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 mars 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 94 M 

  X  181 K 

  X  121 M 

      

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

1777 M 

  X  1569 K 

  X  1151 M 

  X  1139 M 

  X  937 K 

  X  662 K 

  X  691 M 

  X  563 M 

  X  415 K 

  X  253 K 

  X  255 K 

  X  143 M 

  X  121 K 

  X  128 M 

  X  142 M 

      

  X Bostad med särskild 
service för barn 

111 M 

      

  X Korttidsvistelse 187 M 

    360 K 

  X    
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 mars 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Avlösarservice 142 M 

      

      

 

Analys 
Sociala omsorgsnämnden 
Funktionshinderverksamhet 
Daglig verksamhet enligt LSS 
Vid utgången av första kvartalet 2019 rapporterades fjorton beslut om daglig 
verksamhet som ej verkställda. Två av dessa har dock i skrivande stund redan 
verkställts eller avslutats.  

Elva av dessa beslut är uppehåll i en pågående verkställighet utifrån sjukdom eller 
andra personliga skäl hos brukaren. 

Resterande beslut har ej kunnat verkställas då lämplig plats inte kunnat erbjudas, eller 
att brukaren har tackat nej till föreslagen plats. 
 
 
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
Femton beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad för vuxna har under första kvartalet 2019 rapporterats som ej verkställda. I 
skrivande stund har fyra stycken av dessa beslut dock redan verkställts. 
 
Samtliga av de ännu ej verkställda besluten beror på brist på anpassade bostäder med 
särskild service enligt LSS inom Borås Stad.  
 
Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS 
Ett beslut om bostad med särskild service för barn och ungdomar är rapporterat som 
ej verkställt under första kvartalet 2019. Dröjsmålet beror på att Borås Stad i dagsläget 
ej har denna typ av boende. Enligt nuvarande planering mellan SOF och LFF bör en 
bostad för barn och ungdomar kunna öppna i januari 2020. Brukaren har i avvaktan 
andra insatser ifrån sociala omsorgsförvaltningen.  
 
 
Korttidsvistelse enligt LSS 
Två beslut om korttidsvistelse är rapporterade som icke verkställda under första 
kvartalet 2019.  
 
I ett av dessa ärenden medför den enskildes mycket specifika behovsbild att insatsen 
tidigare endast delvis kunnat verkställas. Insatsen är sedan juni 2018 ej verkställd över 
huvud taget. Företrädare för brukaren har under 2019 erbjudits att få insatsen delvis 
verkställd, men har avböjt med hänvisning till andra pågående insatser. 
 
Det andra beslutet har ej kunnat verkställas då lämplig plats inte kunnat erbjudas. 
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Ledsagning enligt LSS 
Ett beslut om ledsagning är rapporterat som icke verkställt under första kvartalet 
2019. Den enskilde har tackat nej till föreslagen ledsagare. 
 
 
Kontaktperson enligt LSS 
Sju beslut gällande kontaktperson enligt LSS är rapporterat som icke verkställda under 
första kvartalet 2019. I ett fall har insatsen dock verkställts under 
rapporteringsperioden. Resterande icke verkställda beslut beror på svårigheter i 
matchningen mellan brukare och kontaktperson. 
 
Avlösarservice enligt LSS 
Ett beslut gällande avlösarservice enligt LSS har rapporterats som ej verkställt under 
första kvartalet 2019. Brukaren har valt att avvakta med uppstart av insatsen av 
personliga skäl.  
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Kvalitet och utveckling 
Jon Hjärne 
 
 

 
Sida 
1(4) 

Datum 
 
2019-08-19 

 

 
 
 
Stadsledningskansliet 
 

 
 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2019 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Arbetslivsnämnden  X     

      

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

 X Kontaktperson 341 K 

  X Kontaktfamilj 199 M 

  X Kontaktfamilj 116 M 

  X Kontaktfamilj 116 M 

  X Kontaktfamilj 200 K 

  X Öppenvård 116 M 

  X Öppenvård 116 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service 

292 K 

  X Bostad med särskild 
service 

223 K 

  X Bostad med särskild 
service 

100 K 

  X Bostad med särskild 
service 

261 K 

      

  X Boendestöd 143 K 

      

  X Sysselsättning 163 M 

      

  X Kontaktperson 215 K 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 180 M 

  X Kontaktperson 184 M 

      

  X Hemtjänst 164 M 

      

Vård- och äldrenämnden  X Vård & omsorgsboende 704 K 

  X Vård & omsorgsboende 649 K 

  X Vård & omsorgsboende 426 K 

  X Vård & omsorgsboende 424 K 

  X Vård & omsorgsboende 341 K 

  X Vård & omsorgsboende 225 K 

  X Vård & omsorgsboende 176 M 

  X Vård & omsorgsboende 155 K 

  X Vård & omsorgsboende 90 M 

  X Dagverksamhet 122 K 

Analys 
 

Arbetslivsnämnden 
Arbetslivnämnden har inga ej verkställda beslut att redovisa. 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Antalet ej verkställda beslut har minskat det senaste kvartalet. Föregående kvartal 
rapporterades nio stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras sju ej 
verkställda beslut. Av inhämtade uppgifter i samband med aktuell rapportering 
framkommer det att fem beslut är på väg att verkställas.  

Gällande beslutet avseende kontaktperson fanns det en tilltänkt kontaktperson som 
familjen själva föreslagit. Den aktuella personen visade sig dock inte intresserad av att 
utredas som kontaktperson. Familjehemsenheten har nu utrett en annan person som 
kan vara lämplig för uppdraget. I tre av de gynnande besluten avseende kontaktfamilj 
finns nu lämpliga kontaktfamiljer och insatserna kommer att verkställas inom kort. 
När det gäller ett gynnande beslut avseende bifall kontaktfamilj har det, sedan beslutet 
fattades, två matchningar gjorts. Det första hann aldrig verkställas då uppdraget 
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avslutades på initiativ av barnets familjehem i samband med uppstart. Gällande den 
andra matchningen ändrade sig uppdragstagaren i sista stund, varför insatsen aldrig 
kom igång. Familjehemsenheten letar efter ny uppdragstagarare. 2(2)  

Gällande de två gynnande beslutet om öppenvårdsinsats avseende ett syskonpar fanns 
en inplanerad tid för uppstart i början av februari 2019. På grund av sjukdom hos 
familjen kunde insatsen inte verkställas och det finns istället en planerad uppstart den 
2 april 2019. När det gäller ej verkställda beslut kan också nämnas att detta särskilt 
uppmärksammas under 2019 som en aktivitet i förvaltningens egenkontrollplan. 
Detta innebär att ej verkställda beslut sammanställs månadsvis för att tydligare kunna 
se trender och ha som underlag i diskussioner med enheterna. 

 

Sociala omsorgsnämnden 
 
Socialpsykiatri 
Bostad med särskild service enligt SoL 
Under första kvartalet 2019 rapporterades fyra beslut om bostad med särskild service 
som ej verkställda. Plats har ännu ej erbjudits på grund av platsbrist på Borås Stads 
psykiatriboenden. 
 
Två av besluten är förhandsbesked där de enskilda för närvarande bor i bostad med 
särskild service i annan kommun, men önskar flytta till Borås Stad.  
 
Resterande två brukare vistas för närvarande i annan heldygnsomsorg till dess lämplig 
plats kan erbjudas i Borås Stads psykiatriboenden. 
 
  
Boendestöd 
Ett beslut har rapporterats som ej verkställda under fjärde kvartalet 2018. Beslutet har 
dock avslutats under rapporteringsperioden. 
 
 
Sysselsättning 
Ett beslut om sysselsättning är rapporterat som icke verkställt under under första 
kvartalet 2019.  
 
 
Kontaktperson 
Tre beslut om kontaktperson har rapporterats som icke verkställda under första 
kvartalet 2019. I ett av besluten saknas lämplig kontaktperson, i ett har lämplig 
kontaktperson erbjudits men den enskilde har tackat nej och i det sista ärendet har 
den enskilde ej kommit på avtalade möten inför uppstart. 
 
Hemtjänst 
Ett beslut om hemtjänst har rapporterats som icke verkställda under första kvartalet 
2019. Den enskilde vill ej att hemtjänsten kommer på i förväg bokade tider. Flertalet 
möten har genomförts för att försöka motivera den enskilde att ta emot insatsen.  
 
 
 
 
 
 

4(4) 

Vård- och äldrenämnden 
 
Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad, har tio beslut som inte verkställts inom tre 
månader. Vilket är ett mer än föregående period. Nio beslut gäller insatsen vård- och 
omsorgsboende, ett gäller insatsen dagverksamhet. Orsaken till varför besluten inte 
verkställts ligger inte i att det saknas vård- och omsorgsboenden i Borås Stad, utan i 
andra orsaker som anges nedan.  
 
Av de nio beslut gällande vård- och omsorgsboende som inte verkställts är det två 
personer som bor i ordinärt boende och som fått erbjudande om plats inom en 
tremånaders period, men tackat nej på grund av att erbjudandet inte matchar deras 
specifika önskemål. Dessa två personer är nytillkomna och har inte tidigare 
rapporterats som icke verkställda beslut.  
 
Sju personer är beviljade boende men har tackat nej till erbjudande då det för tillfället 
fungerar bra hemma med insatser. Ingen av dessa personer vill avsäga sig insatsen 
trots att de inte har för avsikt att flytta. En av dessa personer bor på ett 
trygghetsboende.  
 
Under perioden har den person som hade ett förenklat beslut om vård- och 
omsorgsboende försämrats så pass mycket i sitt hälsotillstånd att en flytt till boende 
blivit aktuellt.  
 
En person är beviljad dagverksamhet, anhörig vill dock avvakta med att påbörja 
insatsen. Ansvarig handläggare kommer att få i uppgift att ta kontakt med den 
anhörige för att motivera till att verkställa beslutet alternativt avskriva det. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-08-19 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00589 3.3.3.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Avfallstaxa - hushåll inför 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Avfallstaxa hushåll höjs med 1,8 % från och med den 1 januari 2020.            

Ärendet i sin helhet 
Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2020 föreslå en höjning av 
Avfallstaxa - hushåll med 1,8 %, i enlighet med konsumentprisindex. Bolaget 
ansöker nu om Kommunfullmäktiges godkännande. 

Prishöjningen behövs då Borås Energi och Miljö AB investerar i en ny 
förbehandlingsanläggning för matavfall. Höjningen behövs även för att 
förbättra inpasseringssystemen till återvinningscentralerna samt för att möta 
ökat allmänt prisläge och ökade drivmedelskostnader.         

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2019-08-19 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2019-08-19 
3. Borås Energi och Miljö AB:s framställan, 2019-06-11 
4. Borås Energi och Miljö AB:s styrelseprotokoll, 2019-05-28 
  

Samverkan 
- 

 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

Nr 135
Avfallstaxa - hushåll inför 2020.
2019-08-19 Dnr KS 2019-00589 3.3.3.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

 B 2701



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

B 2702



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

 B 2703



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

B 2704



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

 B 2705



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

B 2706



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

 B 2707



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

B 2708



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

 B 2709



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

B 2710



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

 B 2711



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

B 2712

 
 
 
  1 (1) 

 
Borås Energi och Miljö AB    Besöksadress Västerlångg. 10 (kontor), Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)    Postadress Box 1713, 501 17 Borås    
Växel 033 35 81 00    Kundcenter 020 97 13 00    Fax 033 35 71 61    E-post kund@borasem.se    Org nr 556527-5590    Ingår i Borås Stadshus AB
 www.borasem.se 

 

   Till Kommunfullmäktige  
 
 
 
BESLUTSFÖRSLAG  

 
Avfallstaxa-hushåll 2020 
 

 
 
 
Avfallstaxa - hushåll inför 2020 
 
Kunderna har efterfrågat och önskat att prisaviseringen inför nästa år görs 
senast 6 månader innan årsskiftet. De behöver ha kännedom om 2020 års 
avfallskostnader då många gör sina egna budgetar och förhandlingar med 
sina hyresgäster efter sommaren.   
 
Avfallstaxan kommer att höjas med 1,8 % från och med 2020-01-01. D v s 
enligt konsumentprisindex.  
 
För att fortsätta utveckla avfallshanteringen och även framöver säkerställa 
rimliga behandlingskostnader satsar vi på en ny förbehandlingsanläggning för 
matavfall.  
 
Vi förbättrar även inpasseringssystemen till återvinningscentralerna. Det 
allmänna prisläget och bland annat ökande drivmedelspriser är också orsaker 
till prisjusteringen 
 
Ytterligare prisförändringar kan ske på tilläggstjänster.  
 
 
Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 
besluta 
 
 
att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den nya 

Avfallstaxan – hushåll 2020  
att ge VD i uppdrag att höja taxan med 1,8 % från och med  
 2020-01-01 

 
  
 
BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 
 
 
 
Ewa Bideberg 
Tf Verkställande Direktör 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-09-26 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00523 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Välfärdsbokslut 2018 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Välfärdsbokslutet ska vara en del av underlaget till nämnders och 
bolagsstyrelsers arbete och prioriteringar.  
Samtliga nämnder och bolag ska årligen redovisa till Fritids- och 
folkhälsonämnden på vilket sätt man har använt Välfärdsbokslutet i planerings- 
och budgetarbetet. 

Ärendet i sin helhet 
 Fritids- och folkhälsonämnden har den 14 maj godkänt välfärdsbokslutet 2018 
och översänt det till Kommunfullmäktige. 
 
Välfärdsbokslutet är en mätare för hur socialt hållbart Borås är och lyfter fram 
de områden som behöver förbättras. Välfärdsbokslutet ska därför vara en del av 
underlaget till nämnders och bolags arbete och prioriteringar för ett fortsatt 
arbete för folkhälsan i Borås Stad. 
 
Precis som för folkhälsoarbetet i Sverige ligger utmaningen för Borås i att 
jämna ut skillnaderna mellan olika grupper. Genom att uthålligt mäta 
förändringar i hälsa mellan kön, mellan geografiska områden och i olika 
åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, genomförande 
och uppföljning, t. ex i budgetarbetet. 
 
Flera förändringar i årets rapport har gjorts, som att exempelvis där det är 
möjligt presentera statistik på mindre geografiska områden än tidigare. 
Rapporten har också tagit ett nytt grepp kring den sociala hållbarheten genom 
att tydligare kopplas samman med det globala, nationella och det lokala arbetet i 
form av Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, målområdena för det 
nationella folkhälsoarbetet och Borås Stads Vision 2025. 
 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse Välfärdsbokslut 2018 
2. Välfärdsbokslut 2018 
3. Bilaga – Välfärdsbokslut 2018 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
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Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-09-26 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00523 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Välfärdsbokslut 2018 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Välfärdsbokslutet ska vara en del av underlaget till nämnders och 
bolagsstyrelsers arbete och prioriteringar.  
Samtliga nämnder och bolag ska årligen redovisa till Fritids- och 
folkhälsonämnden på vilket sätt man har använt Välfärdsbokslutet i planerings- 
och budgetarbetet. 

Ärendet i sin helhet 
 Fritids- och folkhälsonämnden har den 14 maj godkänt välfärdsbokslutet 2018 
och översänt det till Kommunfullmäktige. 
 
Välfärdsbokslutet är en mätare för hur socialt hållbart Borås är och lyfter fram 
de områden som behöver förbättras. Välfärdsbokslutet ska därför vara en del av 
underlaget till nämnders och bolags arbete och prioriteringar för ett fortsatt 
arbete för folkhälsan i Borås Stad. 
 
Precis som för folkhälsoarbetet i Sverige ligger utmaningen för Borås i att 
jämna ut skillnaderna mellan olika grupper. Genom att uthålligt mäta 
förändringar i hälsa mellan kön, mellan geografiska områden och i olika 
åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, genomförande 
och uppföljning, t. ex i budgetarbetet. 
 
Flera förändringar i årets rapport har gjorts, som att exempelvis där det är 
möjligt presentera statistik på mindre geografiska områden än tidigare. 
Rapporten har också tagit ett nytt grepp kring den sociala hållbarheten genom 
att tydligare kopplas samman med det globala, nationella och det lokala arbetet i 
form av Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, målområdena för det 
nationella folkhälsoarbetet och Borås Stads Vision 2025. 
 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse Välfärdsbokslut 2018 
2. Välfärdsbokslut 2018 
3. Bilaga – Välfärdsbokslut 2018 
 

Nr 136
Välfärdsbokslut 2018

2019-09-26 Dnr KS 2019-00523 1.1.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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  Sida 
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Beslutet expedieras till 
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser. 
 
Kerstin Hermansson 
Kommunalråd   Ingegerd Eriksson
    Avdelningschef 
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Beslutet expedieras till 
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser. 
 
Kerstin Hermansson 
Kommunalråd   Ingegerd Eriksson
    Avdelningschef 

VÄLFÄRDSBOKSLUT 2018 
– för ett socialt hållbart Borås
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VÄLFÄRDSBOKSLUTET 2018 5

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jäm-

ställt samhälle där människor lever ett gott liv med 

god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Människors 

lika värde står i centrum vilket kräver tillit, för-

troende och att människor känner sig delaktiga i 

samhällsutvecklingen. Den sociala hållbarheten är 

av avgörande betydelse för det demokratiska sam-

hället och är helt nödvändig ur ett samhällseko-

nomiskt perspektiv. För att nå ett socialt hållbart 

samhälle krävs en samsyn kring vad ett välfärds-

samhälle ska erbjuda. Det innebär också att det 

som erbjuds tillgodoser alla människors grundläg-

gande behov och att de mänskliga rättigheterna 

säkerställs och skyddas. 

Borås Stads Välfärdsbokslut mäter den sociala håll-

barheten i Borås. Den utmaningen Borås Stad står 

inför är de hälsoskillnader som finns mellan olika 

befolkningsgrupper och att dessa skillnader ökar. 

Genom att uthålligt mäta förändringar i hälsa mel-

lan kön, mellan geografiska områden och i olika 

åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för 

planering, genomförande och uppföljning t. ex 

i budgetarbetet. Då kan också välfärdssamhället 

anpassas och utformas utifrån de grupper som har 

störst behov. Arbetet för en ökad social hållbar-

het kan inte längre fokusera på ”lika för alla” utan 

måste istället fokusera på att göra skillnad, att se 

människors behov och förutsättningar. Generella 

insatser är viktiga men dessa måste anpassas så att 

de bättre motsvarar de olika behov som finns i vår 

stad. 

Välfärdsbokslutet beskriver utvecklingen inom de 

områden som påverkar hälsan och redovisar hur 

Borås Stad förhåller sig till det nationella folkhälso-

målet. Välfärdsbokslutet kopplas till de 17 globala 

hållbarhetsmålen i Agenda 2030, den allmänna 

förklaringen om de mänskliga rättigheterna, de 

åtta nationella målområdena för folkhälsoarbetet 

och de sju målområdena i Borås Stads Vision 2025.

Målet för folkhälsopolitiken är att skapa sam- 

hälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa 

i hela befolkningen och sluta de påverkansbara  

hälsoklyftorna inom en generation. Borås Stads ar-

bete för en god och jämlik hälsa ska ha ett fortsatt 

stort fokus och därmed bidra till ett mer socialt 

hållbart samhälle.

Ulf Olsson (S) 

Kommunstyrelsens ordförande

Borås Stad

 

 

 

Kristina Nyberg Smahel

Utvecklingsledare Folkhälsa

Borås Stad 

 

 

INLEDNING
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VÄLFÄRDSBOKSLUTET 2018 VÄLFÄRDSBOKSLUTET 20186 7

Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillna-

derna mellan olika grupper i samhället ökar. Den 

sociala gradienten, det vill säga utbildning och socio-

ekonomiska förhållanden, är tydlig. De grupper som 

har en lägre utbildningsnivå har i de allra flesta fall 

en sämre hälsa. Att ojämlikhet i hälsa kostar är också 

lätt att inse. Den ohälsa och förtida död som ojämlik-

heten mellan exempelvis olika utbildningsgrupper re-

presenterar handlar inte enbart om mänskligt lidande 

och förlorade levnadsår utan även om direkta kostna-

der kopplade till ohälsan i form av produktionsbort-

fall, sjukvård och sjukskrivning. Därtill kommer de 

kostnader som är förknippade med ohälsans sociala 

bestämningsfaktorer, exempelvis för arbetslöshetser-

sättning.

I Välfärdsbokslutet kan man se att folkhälsan i Borås 

följer samma utveckling. Precis som för folkhälsoar-

betet i Sverige ligger utmaningen för Borås i att jämna 

ut skillnaderna mellan olika grupper. Genom att ut-

hålligt mäta förändringar i hälsa mellan kön, mellan 

geografiska områden och i olika åldersgrupper får 

staden ett statistiskt underlag för planering, genom-

förande och uppföljning, t. ex i budgetarbetet. 

Flera förändringar i årets rapport har gjorts, som att 

exempelvis där det är möjligt presentera statistik på 

mindre geografiska områden än tidigare. Rapporten 

har också tagit ett nytt grepp kring den sociala håll-

barheten genom att tydligare kopplas samman med 

det globala, nationella och det lokala arbetet i form 

av Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, målom-

rådena för det nationella folkhälsoarbetet och Borås 

Stads Vision 2025. 

Rapporten är uppdelad i fem avsnitt, alla avsnitt med 

ett särskilt fokus. Det första avsnittet handlar om del-

aktighet, inflytande och tillit. Det visar vikten av att 

kunna påverka sina egna livsvillkor och vara delaktig i 

utvecklingen av samhället. Det andra avsnittet hand-

lar om goda uppväxtvillkor. För att uppnå en jämlik 

hälsa behöver tyngden läggas på tidiga insatser tidigt 

i barnens liv. Det är under barn- och ungdomstiden 

som förutsättningarna för resten av livet skapas. Tred-

je avsnittet fokuserar på den vuxna befolkningen upp 

till 65 år. Det handlar om livsvillkor och levnadsför-

hållanden och vilka möjligheter individer har för att 

leva ett gott liv med god hälsa. Avsnitt fyra handlar 

om levnadsvanornas betydelse för hälsa. Det femte 

och sista avsnittet handlar om det hälsosamma åld-

randet och varför det är viktigt att diskussionen om 

äldre och åldrandet betonar möjligheter och resurser 

istället för att fokusera på kostnader. 

Valdeltagandet ökade i det senaste kommunalvalet. 

Då valdistrikten ändrats sedan valet 2014 kan inga 

jämförelser över tid på geografiska områden göras. 

Bland eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet 

är det en låg andel som anser sig ha inflytande i skolan 

och relativt få anser sig ha möjligheter att framföra 

sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. 

Tilliten till andra i samhället ligger kvar på samma 

nivå för den vuxna befolkningen i Borås. När det gäl-

ler den unga befolkningen är andelen som har tillit 

betydligt lägre. Här kan inga jämförelse göras över tid 

då det är en ny indikator. Det sociala och kulturella 

deltagandet bland vuxna ligger kvar på samma låga 

nivå och andelen med lågt socialt deltagande ökar 

med stigande ålder. 

Barns och ungas uppväxtvillkor är olika, vilket t. ex  

visar sig när man jämför andelen barn som växer upp 

i ekonomiskt utsatta hushåll. En betydligt större an-

del av barnen med utländsk bakgrund lever i ekono-

miskt utsatta hushåll, än barn med svensk bakgrund. 

Den totala andelen minskar dock över tid. Flera av 

nyckeltalen som beskriver barns och ungas uppväxt-

villkor är oförändrade över en treårsperiod. Det gäller 

till exempel andelen som har någon vuxen att prata 

öppet och förtroligt med. Det gäller också de relativt 

höga talen för psykosomatiska besvär så som sömn-

svårigheter, huvudvärk och ont i magen. Samtidigt 

kan man se att några av nyckeltalen har förändrats 

i negativ riktning. Andelen som är medlem i en  

förening minskar och andelen som uppger att de bli-

vit mobbade ökar. Andelen elever i årskurs 9 som är 

behöriga till yrkesprogram ökar något, det är flickorna 

som står för ökningen. Det är fortsatt stora skillnader 

mellan skolorna. 

Utbildningsnivån fortsätter att stiga i befolkningen, 

särskilt bland kvinnorna. Förvärvsfrekvensen ligger 

kvar på en hög nivå men det finns stora skillnader 

mellan könen och mellan geografiska områden. Ung-

domsarbetslösheten har under flera år minskat men 

under 2016 ökade den något igen. Nu är trenden sta-

bil. Inkomstfördelningen är ojämn om man jämför 

olika geografiska områden. Det geografiska området 

med högst medelinkomst tjänar mer än dubbelt så 

mycket jämfört med området med lägst medelin-

komst. Andelen vuxna som avstår att gå ut ensamma 

ökar över tid och är högre i Borås än för riket. 

Två tredjedelar av den vuxna befolkningen är fysiskt 

aktiva, vilket är oförändrat över tid. Bland unga mins-

kar andelen som tränar ofta på sin fritid bland poj-

karna i årskurs 1 på gymnasiet. Det är fortsatt en lägre 

andel flickor än pojkar som tränar ofta på sin fritid. 

Under en lång tid har det varit en positiv utveckling 

med allt fler ungdomar som avstår från alkohol och 

tobak i de tidiga tonåren. Denna positiva utveckling 

verkar fortsätta. Det är dock värt att notera att alko-

holvanorna bland gymnasieelever och många vuxna 

fortfarande har en oroande hög nivå. När det gäller 

andelen unga som provat narkotika kan man inte se 

några skillnader över tid. Däremot finns skillnader 

mellan olika geografiska områden. I den vuxna be-

folkningen minskar andelen dagligrökare över tid. 

I åldersgruppen 65 år och äldre är det sociala delta-

gandet lägre än i de yngre åldersgrupperna. Trenden 

över tid är stabil. Medelinkomsten ökar över tid men 

där finns stora skillnader mellan könen och mellan 

geografiska områden. Skador genom olycksfall är 

fortsatt högre i Borås jämfört med riket. Tendensen 

är att skadorna bland män ökar och att de minskar 

något bland kvinnorna. 

SAMMANFATTNING
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Sedan 2001 har Borås tagit fram Välfärdsbokslut. 

Från början innehöll Välfärdsbokslutet indika-

torer som handlade om barn och unga. För varje 

år som gått har rapporten utvecklats vidare till att 

inrymma alla åldrar, fler geografiska områden och 

fler indikatorer som beskriver hälsans fördelning i 

befolkningen. Under det senaste året har det skett 

en större spridning av Välfärdsbokslutet och på 

fler nivåer, vilket skapat nya förutsättningar för 

utveckling. Årets rapport kommer ha ett tydligt 

fokus på den sociala hållbarheten och den kom-

mer också vara kopplad till globala, nationella och 

lokala mål. Detta för att tydligare visa de sociala 

utmaningar som finns och skapa förutsättningar 

för prioriteringar. 

DEFINITION AV SOCIAL HÅLLBARHET
Den sociala hållbarheten handlar om att skapa ett 

samhälle där alla individer får sina rättigheter res-

pekterade. Alla, oavsett behov och förutsättningar, 

ska ges lika möjlighet till en livsmiljö där de kan 

utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och ha förut-

sättningar för en god hälsa.  

GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL –  
AGENDA 2030
FN:s globala hållbarhetsmål balanserar de tre di-

mensionerna av hållbar utveckling: den ekonomis-

ka, den sociala och den miljömässiga.

Genom Agenda 2030 och dess 17 globala mål för 

hållbar utveckling förbinder sig FN:s alla nationer 

att utrota fattigdom och hunger, bekämpa ojäm-

likheter, tillhandahålla god utbildning samt uppnå 

bättre hälsa, bra arbeten, och miljömässig håll-

barhet. Målen fokuserar också på att främja fred, 

säkerhet och internationella partnerskap. Agenda 

2030 innehåller 169 delmål som ska vara uppfyllda 

till år 2030.

Nyckel till hållbarhetsarbetet är att se de tre dimen-

sionerna av hållbar utveckling som sammanlänka-

de. För att lyckas med det krävs ett helhetsgrepp 

och ett engagemang från alla nivåer i samhället. 

Hälsans roll för en hållbar utveckling har genom 

Agenda 2030 blivit tydligare. Främjande och fö-

rebyggande insatser för en god och jämlik hälsa 

måste därmed ses som en integrerad del i agendans 

SOCIAL HÅLLBARHET –  
GLOBALT,  NATIONELLT OCH LOKALT

alla delar. Det behöver också ses som en grundläg-

gande förutsättning för en hållbar samhällsutveck-

ling, såväl socialt, som ekonomiskt och miljömäs-

sigt. En god och jämlik hälsa är därför avgörande 

för att samtliga globala mål ska kunna uppnås.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH 
RÄTTIGHETSBASERAT ARBETSSÄTT
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rät-

tigheterna innehåller 30 artiklar om friheter och 

rättigheter som tillhör oss alla. Alla människor 

är födda fria och lika i värde och rättigheter. De 

mänskliga rättigheterna samverkar och är odelbara, 

vilket innebär att ingen rättighet är viktigare än nå-

gon annan och de utger alla delar av samma helhet. 

De mänskliga rättigheterna och den sociala håll-

barheten är tydligt sammanlänkade och var och en 

av de indikatorer som mäts i Borås Stads Välfärds-

bokslut kan kopplas till en eller flera av artiklarna. 

Mänskliga rättigheter handlar inte bara om att 

tillgodose och skydda rättigheter utan också om 

hur man gör det. En kommuns kärnuppdrag 

omfattar i många fall arbete med mänskliga rät-

tigheter. För att arbeta rättighetsbaserat kan man 

utgå ifrån några rättighetsprinciper. Det handlar 

om icke-diskriminering och jämlikhet, delaktig-

het och inkludering samt transparens och ansvar. 

Det rättighetsbaserade arbetssättet kan betecknas 

som grunden för det strategiska arbetet med de 

mänskliga rättigheterna. Med hjälp av ett rättig-

hetsbaserat arbetssätt kan kommunen bli bättre på 

att göra människorna delaktiga, fatta bättre beslut 

och möjliggöra ökad livskvalitet. Kommunen kan 

också öka tilliten, mellan människor och till det 

demokratiska systemet, genom att ett rättighetsba-

serat arbetssätt bidrar med tydlighet och hjälper till 

att uppnå bättre kvalitet. 

DET NATIONELLA FOLKHÄLSO-
ARBETET
I juni 2018 antog Riksdagen ett nytt övergripan-

de mål och en ny målstruktur för det nationella 

folkhälsoarbetet. Genom att stärka jämlikhetsper-

spektivet i det övergripande målet samt att renodla 

antalet målområden, är syftet att minska hälsoskill-

naderna i befolkningen. 

Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att 

”skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 

jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påver-

kansbara hälsoklyftorna inom en generation”. De 

åtta målområdena syftar till att tydliggöra vilka be-

stämningsfaktorer som är avgörande för att uppnå 

det övergripande målet. 

1. Det tidiga livets villkor

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter

5. Boende och närmiljö

6. Levnadsvanor

7. Kontroll, inflytande och delaktighet

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjuk- 

    vård 

HÄLSANS BESTÄMNINGSFAKTORER
Faktorer som påverkar hälsan kan fördelas på olika 

nivåer i samhället och brukar benämnas hälsans be-

stämningsfaktorer. Den grundläggande basen för vår 

hälsa är kön, arv och ålder. De två innersta lagren, 

sociala nätverk och levnadsvanor, går i hög grad att 

påverka som enskild människa. Men dessa påverkas 

också av de andra mer politiskt styrda lagren runt om. 

Nästa lager består av de livsvillkor eller förhållan-

den vi lever i. De påverkas till viss del av egna be-

slut men kanske främst av politiska beslut på lokal, 

regional och nationell nivå. Överst finns samhällets 

strukturer på global nivå där det som enskild män-

niska är svårt att påverka. 

 

 

Hälsans bestämningsfaktorer 

Faktorer som påverkar hälsan kan fördelas på olika nivåer i samhället och brukar benämnas 
hälsans bestämningsfaktorer. Den grundläggande basen för vår hälsa är kön, arv och ålder. De 
två innersta lagren, sociala nätverk och levnadsvanor, går i hög grad att påverka som enskild 
människa. Men dessa påverkas också av de andra mer politiskt styrda lagren runt om.  

Nästa lager består av de livsvillkor eller förhållanden vi lever i. De påverkas till viss del av egna 
beslut men kanske främst av politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå. Överst finns 
samhällets strukturer på global nivå där det som enskild människa är svårt att påverka. 

 

 

Bild: Hälsans bestämningsfaktorer, fritt från Dahlgren & Whitehead (1991) 

 

 

Borås Stads vision 2025 

Borås 2025 är visionen av vårt framtida Borås. Visionen bygger på hållbarhet och handlar således 
inte om att lösa de problem som finns här och nu utan om att kunna se flera steg längre. Den 
fördjupas i sju strategiska målområden och till varje målområde hör ett antal strategier som 
konkretiserar hur vi tillsammans ska nå visionen.   

 

 

Hälsans bestämningsfaktorer, fritt från Dahlgren & 
Whitehead (1991)
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BORÅS STADS VISION 2025
Borås 2025 är visionen av vårt framtida Borås. Vi-

sionen bygger på hållbarhet och handlar således 

inte om att lösa de problem som finns här och nu 

utan om att kunna se flera steg längre. Den fördju-

pas i sju strategiska målområden och till varje mål-

område hör ett antal strategier som konkretiserar 

hur vi tillsammans ska nå visionen. 

1. Människor möts i Borås

2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

3. Företagandet växer genom samverkan

4. Livskraftig stadskärna

5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
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Förändringar i hälsa sker oftast långsamt. Föränd-

ringar på kort sikt kan vara tillfälliga och bero på 

att underlaget på kommunnivå är relativt litet. Det 

gäller särskilt när man bryter ner siffror på kön 

och/eller område. Vi har därför valt att redovisa 

flera års data i den här redogörelsen. Till exempel 

redovisas siffrorna i flera av tabellerna som 3-års 

medelvärde, 4-års medelvärde och 5-års medel-

värde. Beskrivningar och kommentarer har gjort 

utifrån ett flerårigt perspektiv. 

För att ytterligare belysa skillnaderna i livsvillkor 

och levnadsförhållanden har några av indikatorer-

na i vissa avsnitt delats upp på mindre geografiska 

områden. Det gäller Brämhult, Norrby, Sjöbo, 

Tandared och Göta. Ur dessa fem har de mindre 

geografiska områdena Hässleholmen, Norrby stads- 

del, Sjöbo stadsdel, Hulta och Kristineberg lyfts ur. 

Värt att notera är att dessa fem områden fortfa-

rande ingår i de fem större geografiska områdenas 

siffror (f.d. kommundelarna). 

LÄSANVISNING                  
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Detta avsnitt kopplar mot FN:s håll-
barhetsmål 2030

FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna
• Rätt till hälsa och välbefinnande (artikel 25.1)

• Rätt till utbildning (artikel 26.1)

• Rätt till utbildning som utvecklar personligheten 

till fullo (artikel 26.2)

• Rätt till skydd mot alla former av diskriminering 

(artikel 7)

• Rätt att delta i sitt lands styre (artikel 21.1)

• Rätt till lika tillgång till offentliga tjänster 

(artikel 21.2)

• Rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv 

(artikel 27.1)

• Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (artikel 3)

• Rätt till att överallt erkännas som en person i 

lagens mening (artikel 6)

De nationella målområdena för 
folkhälsa
• Kontroll, inflytande och delaktighet

Borås Stads Vision 2025
• Människor möts i Borås 

• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

Att kunna påverka sina egna livsvillkor och vara 

delaktig i utvecklingen av samhället är ett grund-

läggande behov hos individer och grupper. Det 

motsatta innebär att man känner maktlöshet, utan- 

förskap kan uppstå och tilliten minskar. Rätten 

till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, 

etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning eller ålder. 

I Borås 2025 betonas vikten av mänskliga möten, 

där grunden läggs för delaktighet och inflytande 

över Borås utveckling. Borås ska vara staden där 

social, etnisk och kulturell mångfald driver utveck-

lingen framåt. 

VALDELTAGANDE
Känslan av att kunna påverka och känslan av tillhö-

righet påverkar i allra högsta grad valdeltagandet. Att 

mäta valdeltagandet ger därför en god bild av hur 

delaktiga och inflytelserika invånarna känner sig.

Valdeltagandet ökade drygt en procentenhet jäm-

fört med föregående val. På geografiska områden 

kan inga statistiskt säkra jämförelser göras då valdi-

strikten ändrats sedan valet 2014. Värt att notera är 

att Borås satsning på ökat valdeltagande i områden 

med lägst valdeltagande i valet 2014 verkar gett 

önskad effekt. På Sjöbo, Hässleholmen och fram-

förallt Norrby ökade valdeltagandet 2018 medan 

det minskade något på Hulta och Kristineberg.

DELAKTIGHET,  
INFLYTANDE  
OCH TILLIT

Högst valdeltagande hade Tämta-Vänga med 94,6 

procent jämfört med Hässleholmen Södra, som 

hade lägsta valdeltagandet med 52,7 procent. Jäm-

fört med riket (84,1%) ligger Borås lägre.

INFLYTANDE FÖR UNGA I SKOLAN 
OCH I SAMHÄLLET
Barnkonventionen blir svensk lag och börjar gälla 

från 1 januari 2020. Det innebär en större skyldighet 

och en ökad möjlighet för myndigheter och dom-

stolar att sätta barnens rättigheter i fokus. Att barn-

konventionen blir lag innebär inga nya rättigheter 

för barn men barnens rättigheter får högre status och 

kommer ha samma status som andra svenska lagar. 

Precis som i den vuxna befolkningen är det en rättig-

het för barn och unga att känna delaktighet och infly-

tande över sitt eget liv och i samhället. I hälsoenkäten 

som genomförs i Borås mäts ungas inflytande med 

några frågor. De handlar om huruvida man upplever 

sig ha inflytande i skolan och också om man känner 

att man har möjlighet att påverka i samhället.

Det går inte att utläsa någon förändring över tid när 

det gäller andelen elever som upplever att de får vara 

med och påverka hur lektionstiden används. Varken 

när det gäller elever i årskurs 8 eller i årskurs 1 på 

gymnasiet. Det går heller inte att utläsa några skill-

nader mellan flickor och pojkar om man inte också 

tittar på områdesnivå. Där är dock osäkerheten i re-

sultatet stor på grund av att grupperna blir små och 

slumpens inverkan större. 

På frågan om vilka möjligheter ungdomarna ansåg 

sig ha att framföra sina åsikter till de som bestäm-

mer i kommunen, var det ungefär en fjärdedel av 

eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet som 

ansåg sig ha mycket eller ganska stora möjligheter 

till detta. Fler pojkar än flickor uppger att de har 

möjlighet att framföra sina åsikter. I årskurs 1 på 

gymnasiet ökar flickornas andel över tid.

TILLIT
Tillit till andra människor brukar liknas vid kittet 

som håller samhället samman. Forskare har kun-

nat påvisa ett samband mellan tillit och livslängd. 

Sambandet försvagas om man tar hänsyn till genus, 

könstillhörighet och socialt umgänge. Men, trots 

detta indikerar flera studier att generell tillit till an-

dra människor är en undervärderad faktor och bör 

behandlas mer av olika aktörer inom folkhälsofrågor. 

Brämhult
Centrum
Dalsjöfors
Fristad
Göta
Norrby
Sandhult
Sjöbo
Trandared
Viskafors
Borås

Figur 1. Valdeltagande i kommunalval 2018, per område i Borås, andel i procent.
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Figur 1. Valdeltagande i kommunalval 2018, per 
område i Borås, andel i procent. 

Tabell 1. Vara med och bestämma över lektionstiden, andel i procent.

                    2014               2015                 2017 

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  Åk 8 31 33 30 28 33 33

   Gy åk 1 42 47 44 46 45 46

Tabell 2. Mycket eller ganska stora möjligheter att framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen, 
andel i procent.

                    2014               2015                 2017 

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickorr

  Åk 8 29 26 28 22 24 22

  Gy åk 1 26 17 29 21 28 23

Valdeltagande kommunalval 2018
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I Borås svarar drygt 30 procent av männen och 

kvinnorna att de saknar tillit till andra människor. 

Jämförelser över tid visar en stabil trend. 

Bland eleverna i årskurs 8 saknar 46 procent av 

pojkarna och 57 procent av flickorna tillit till an-

dra i sin närhet. I årskurs 1 på gymnasiet är siffror-

na ännu högre, 56 procent av pojkarna och 63 pro-

cent av flickorna. Här kan inga jämförelser över tid 

göras då frågan ställdes för första gången i Hälso- 

enkäten 2017. Däremot kan skillnader urskiljas 

om man jämför geografiska områden med varan-

dra.

SOCIALT OCH KULTURELLT  
DELTAGANDE
Socialt deltagande och tillit bildar tillsammans det 

som kallas socialt kapital. Det innebär att sociala re-

lationer och nätverk påverkar kollektiv handling. För 

en individ spelar det sociala deltagandet och sociala 

relationer en stor roll. Människor med sämre eko-

nomiska förutsättningar har oftast lägre socialt och 

samhälleligt deltagande. 

I den nationella undersökningen Hälsa på lika villkor 

mäts befolkningens sociala deltagande. Lågt socialt 

deltagande innebär att man som mest har deltagit 

i en social aktivitet under det senaste året. I Borås 

minskar andelen som rapporterar lågt socialt delta-

gande något, både när det gäller männen och kvin-

norna.
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För att uppnå en jämlik hälsa behöver tyngden läg-

gas på tidiga insatser tidigt i barnens liv. Det är un-

der barn- och ungdomstiden som förutsättningar-

na för resten av livet skapas. Stödjande och lyhörda 

föräldrar som förmår ge barnet en god fostran är 

ett barns främsta skyddsfaktor. 

Därför är det viktigt att föräldrar och andra vuxna 

ges förutsättningar för att vara barnets främsta re-

surs. För att stimulera barns utveckling är förskola, 

skola och fritidsaktiviteter viktiga. Förskola, skola 

och en meningsfull fritid kan kompensera för det 

som föräldrar och andra viktiga vuxna inte förmår. 

I Borås 2025 är ett av målområdena att stadens 

vuxna medborgare tar ett gemensamt ansvar för att 

barn och unga ska få goda uppväxtvillkor. 

ANDEL BARN 0-5 ÅR I FÖRSKOLA
Förskolan har långsiktiga positiva effekter på barns 

lärande och utveckling. Studier har kunnat påvisa 

att förskolan har socioekonomiskt utjämnande ef-

fekter genom att barn från resursfattiga familjer 

drar störst nytta av att vistas i förskolan. För att 

nå en jämlik hälsa behöver fokus läggas på tidiga 

insatser i barnens liv. 

Därför är en väl fungerande förskola, där barn får 

möjlighet att vara aktiva, delaktiga och engagerade 

i samspel med vuxna och andra barn, en av de mest 

stimulerande lärandemiljöerna. 

GODA UPPVÄXTVILLKOR
Detta avsnitt kopplar mot FN:s håll-
barhetsmål 2030

FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna
• Rätt till en tillräcklig levnadsstandard (artikel 25.1)

• Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (artikel 3)

• Rätt till mat (artikel 25.1)

• Rätt till social trygghet (artikel 22)

• Rätt till hälsa och välbefinnande (artikel 25.1)

• Rätt till utbildning (artikel 26.1)

• Rätt till utbildning som utvecklar personligheten 

till fullo (artikel 26.2)

• Rätt till lika tillgång till offentliga tjänster  

(artikel 21.1)

• Rätt till skydd mot alla former av diskriminering 

(artikel 7)

• Rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv 

(artikel 27.1)

• Rätt att delta i sitt lands styre (artikel 21.1)

De nationella målområdena  
för folkhälsa
• De tidiga livets villkor

• Kunskaper, kompetenser och utbildning

• Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

• Inkomster och försörjningsmedel

• Boende och närmiljö

• Levnadsvanor

• Kontroll, inflytande och delaktighet

Borås Stads Vision 2025
• Människor möts i Borås  

• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

I Borås ökar andelen barn som är inskrivna i för-

skolan över tid. Högst andel inskrivna barn har 

Sandhult med 87,6 procent och lägst andel har 

Sjöbo med 66,5 procent 2018. För Borås var siff-

ran 78,9 procent 2018. 

ANDEL BARN 0-19 ÅR I EKONOMISKT 
UTSATTA HUSHÅLL
Att bo trångt, att på grund av ekonomi inte kunna 

delta i aktiviteter och känna oro är faktorer som 

en familjs ekonomi påverkar barnet på. Barn som 

växer upp i ekonomiskt utsatta hushåll löper större 

risk för ohälsa, både psykisk och fysisk. För barnen

infinner sig också ofta en känsla av skam och utan-

förskap, vilket leder till dålig självkänsla och en 

sämre prestation i skolan och på fritiden. Att inte 

klara av den ekonomiska försörjningen själv och att 

istället behöva ta emot ekonomiskt bistånd är ett 

skyddsnät tillhandahållet av samhället som dock 

endast ska ses som och användas som en tillfällig 

lösning.

Andelen barn i Borås som växer upp i ekonomiskt 

utsatta hushåll har minskat under de senaste åren 

och den fortsätter att minska. År 2017 var andelen 

8,1 procent. I Sverige var siffran 9,2 procent. För 

att ytterligare visa skillnaderna i hälsa mäts också 

vilken bakgrund barnen har och där syns stora 

skillnader beroende på om barnet har utländsk 

bakgrund eller svensk bakgrund. 

Andelen barn som växer upp i ekonomiskt utsatta 

hushåll minskar både för barn med utländsk bak-

grund och för barn med svensk bakgrund. Gapet 

mellan dessa grupper är dock stort.

BARN OCH KULTUR
FN:s konvention om barns rättigheter slår fast alla 

barns rätt till kultur. Det handlar om att ge alla 

barn och unga goda förutsättningar att utvecklas 

till självständiga individer genom att ge dem till-

gång till olika kulturella uttrycksformer samt kun-

skap och resurser för eget skapande. 

Att läsa är viktigt för språkutvecklingen och läs-

ning av lite längre texter lär oss tänka snabbare 

och bli mer analytiska. Det handlar också om att 

få förståelse för att människor är olika, integration 

mellan olika grupper i samhället och demokrati. 

Böcker är en väg in i språket och ger en bättre kon-

troll över livet. 

I Borås är trenden över tid negativ när det gäller 

antal barnbokslån för åldern 0-17 år i kommunala 

bibliotek. Jämfört med övriga kommuner i Sverige 

ligger Borås högt med 17,6 barnbokslån per barn. 

Även när man jämför Borås med kommuner av 

samma storlek eller med kommuner med liknande 

socioekonomi har Borås ett högt värde. 

 

Andelen elever 7-15 år som deltar i musik- eller 

kulturskola minskar över tid, 19 procent 2017 

jämfört med 22 procent 2015. 

SJÄLVSKATTAD HÄLSA
De flesta unga i Borås skattar sin hälsa som god 

eller mycket god. Trenden över tid är dock nega-

tiv för både eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på 

gymnasiet. Mellan geografiska områden varierar 

det en hel del. Högst andel elever i årskurs 8 som 

uppskattar att deras hälsa är god finns i Centrum 

med 91 procent. Lägst i Norrby med 82 procent. 

Bland eleverna i årskurs 1 på gymnasiet har Sand-

hult högst andel med 89 procent. Fristad har lägst 

andel med 78 procent.

PSYKOSOMATISKA BESVÄR
I motsats till att de flesta unga uppskattar att deras 

hälsa är god, upplever en fortsatt hög andel olika 

typer av psykosomatiska besvär. Fler flickor än poj-

kar rapporterar nedstämdhet, magont, oro och att 

de har svårt att somna. Jämförelser bakåt i tiden 

visar att trenden är stabil.

Tabell 3. Andel barn 0-19 år i ekonomiskt utsatta 
hushåll

  Andel barn med Andel barn med

  utländsk bakgrund svensk bakgrund

  2014 26,7 3,4

  2015 26,0 3,0

  2016 22,8 2,5
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I områdena varierar andelen medlemskap över tid. 

Högst andel som var medlem i en förening i års-

kurs 8 fanns i Sandhult med 75 procent och lägst 

andel i Norrby med 43 procent. Norrbys andel har 

minskat från 75 procent 2014 till 43 procent 2017.

Den nationella undersökningen LUPP (Lokal 

uppföljning av ungdomspolitiken) genomförs re-

gelbundet i Borås. Den senaste undersökningen 

gjordes 2017 och vänder sig till elever i årskurs 8 

och årskurs 2 på gymnasiet. Frågorna i enkäten ger 

kommunen kunskap om hur de unga i Borås ser 

på bland annat inflytande, möjligheten till arbete, 

trygghet, sin egen hälsa och fritidsmöjligheter.  

En fråga i undersökningen handlar om hur ofta 

unga i Borås gör olika saker på sin fritid. 

För båda åldersgrupperna var att vara ute i naturen 

och att läsa böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller 

liknande det som man i störst utsträckning gjorde 

på sin fritid. Gå på konsert, teater, musikal, dans-

uppvisning, museum och utställningar var det som 

lägst andel gjorde. 

BEHÖRIGHET TILL GYMNASIET
Det finns ett tydligt samband mellan utbildnings-

nivå och hälsa. Ett exempel på det är sambandet 

mellan utbildningsnivå och medellivslängd, där de 

största skillnaderna i medellivslängd finns mellan 

de som har förgymnasial utbildning och de som 

har eftergymnasial utbildning. Föräldrarnas ut-

bildningsbakgrund spelar en roll för hur väl eleven 

lyckas nå behörighet. Skillnaden är statistiskt sä-

kerställd och sambandet kvarstår när hänsyn tas till 

kön och födelseland.

I Borås var 80 procent av pojkarna och 86 procent 

av flickorna behöriga till yrkesprogram 2018. Det 

är något lägre än andelen för riket. En femtedel 

av Borås pojkar i årskurs 9, dvs. cirka 130 indivi-

der, klarade alltså inte av behörighetskraven för att 

komma in på gymnasiet. Skolan har huvudansva-

ret för att skapa goda studieresultat men en miss-

lyckad skolgång är en komplex problematik där 

flera av samhällets aktörer kan bidra till att skapa 

bättre förutsättningar för barn och unga att full-

följa grund- och gymnasieutbildning. 

Något som har en koppling till upplevelsen av psy-

kosomatiska besvär är om en individ blir eller har 

blivit utsatt för mobbning. I hälsoenkäten ställs 

frågan om man har blivit utsatt för mobbning i 

skolan under de senaste månaderna. Trenden har 

varit relativt stabil med drygt 10-15 procent som 

uppger att de varit utsatta en eller flera gånger. De 

senaste två mätningarna, 2015 och 2017, visar att 

allt fler rapporterar att de har utsatts. I t ex. Viska-

fors uppger 30 procent av eleverna i årskurs 8 att 

de har utsatts en eller flera gånger. I flera utav de 

nio nätverken för barn och unga 10-16 år vittnar 

rektorer och enhetschefer om att trakasserier och 

kränkningar på framför allt sociala medier ökat i 

deras elevgrupper den senaste tiden. Detta är något 

som behöver tas på största allvar.  

NÅGON VUXEN ATT PRATA ÖPPET 
OCH FÖRTROLIGT MED
Att ha någon vuxen i sin närhet man kan vända 

sig till, oftast en förälder, är viktigt för barns och 

ungas utveckling. Andelen elever i årskurs 8 som 

har någon vuxen i sin närhet de kan prata med har 

tidigare minskat över tid, nu verkar minskningen 

ha stannat av. Framför allt är det pojkarnas andel 

som har ökat sedan föregående mätning, vilket 

bidrar till att den negativa trend som sågs mellan 

åren 2013-2015 nu har stannat av.

För eleverna i årskurs 1 på gymnasiet har man 

tidigare inte kunnat se någon trend över tid. Nu 

verkar trenden vara negativ när det gäller pojkarna. 

Om det är en tillfällighet eller inte får tiden utvisa. 

Både när det gäller eleverna i årskurs 8 och årskurs 

1 på gymnasiet finns det skillnader mellan olika 

geografiska områden.

MEDLEMSKAP I FÖRENING
Att vara delaktig i en förening är hälsofrämjande 

på flera sätt. Dels ger det en inblick i demokrati, 

ett starkare socialt nätverk samt att föreningslivet 

erbjuder stimulerande och utvecklade aktiviteter 

där man kan agera tillsammans för att uppnå ge-

mensamma mål.

Drygt 60 procent av eleverna i årskurs 8 uppgav 

att de var medlemmar i en förening 2017. För 

eleverna i årskurs 1 på gymnasiet var andelen drygt 

50 procent. Skillnaden mellan flickor och pojkar  

har ökat något i årskurs 8 medan den har minskat 

bland eleverna i årskurs 1 på gymnasiet. 

Tabell 4: Andel elever i årskurs 8 som har någon 
vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt 
med, i procent.

  Pojkar Flickor Totalt 

  2013 92 87 89

  2014 87 85 85

  2015 85 84 84

  2017 90 85 88

 

Tabell 5. Medlem i förening i Borås, andel i procent.

                Åk 8           Åk 1 gy 

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  2013 66 61 53 42

  2014 69 62 55 48

  2015 63 62 54 47

  2017 63 57 49 46 

Tabell 6. Andel elever som gör följande saker minst en gång i veckan eller oftare på sin fritid, i procent.

   Åk 8 Åk 2 gy 

  Spelar teater, skapar musik eller dansar 25 20

  Håller på med foto eller film, tecknar, målar, skriver, pysslar, syr eller liknande 27 22

  Läser böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller liknande 49 49

  Besöker bibliotek 8 14

  Är ute i naturen 58 47

  Går på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande 21 11

  Går på konsert 1 1

  Går på teater, musikal eller dansuppvisning 1 2

  Går på museum eller utställning 1 1

  Går på match eller annat idrottsevenemang 24 12

Socialt stöd

Pojkar Flickor Totalt
2013 92 87 89
2014 87 85 85
2015 85 84 84
2017 90 85 88
Tabell 4: Andel elever i årskurs 8 som har någon vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt med, i procent.

Medlem i förening

Åk 8 Åk 1 gy
Pojkar Flickor Pojkar Flickor

2013 66 61 53 42
2014 69 62 55 48
2015 63 62 54 47
2017 63 57 49 46
Tabell 5. Medlem i förening i Borås, andel i procent.

Figur 4: Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, i procent.
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Figur 4: Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, i procent. Obs! Samtliga huvudmän

Andel behöriga till yrkesprogram

Figur 2: Upplevt dessa besvär minst en gång per vecka, 2017 andel i procent.

Figur 3: Upplevt dessa besvär minst en gång per vecka, 2015 andel i procent.
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Årskurs 1 gymnasiet, 2017

Figur 2: Upplevt dessa besvär minst en gång per vecka, 2017 andel i procent.

Figur 3: Upplevt dessa besvär minst en gång per vecka, 2015 andel i procent.
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TRYGG I SKOLAN
Att känna sig trygg i skolan borde vara lika själv-

klart som att vuxna känner sig trygga på sin arbets-

plats. Ändå känner sig drygt en av fyra i årskurs 

8 och en av fem i årskurs 1 på gymnasiet otrygg i 

skolan. Över tid är tryggheten oförändrad gällande 

pojkarna i årskurs 8 medan tryggheten minskar nå-

got för flickorna i årskurs 8 och för båda könen i 

årskurs 1 på gymnasiet. 
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Detta avsnitt kopplar mot FN:s håll-
barhetsmål 2030

Att alla människor ska ha möjligheter till en god 

hälsa och ett långt liv uttrycks i svensk grundlag, i 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättig-

heterna och i Världshälsoorganisationens stadgar. I 

verkligheten har dock inte alla människor i Sverige 

samma möjligheter till detta. Människor med olika 

lång utbildning, olika yrken eller olika stora in-

komster skiljer sig påtagligt åt i hälsa, sjukdomsrisk 

och i livslängd.

I Borås 2025 står det att allas kompetens oavsett 

den enskildes förutsättningar ska tas tillvara. Socialt 

ansvarstagande ska genomsyra arbetsgivarskapet i 

alla sektorer och Borås Stad ska vara ett föredöme. 

För att ytterligare belysa skillnaderna i livsvillkor 

och levnadsförhållanden har flera av indikatorerna 

i detta avsnitt delats upp på mindre geografiska 

områden. Det gäller Brämhult, Norrby, Sjöbo, 

Tandared och Göta. Ur dessa fem har de min-

dre geografiska områdena Hässleholmen, Norrby 

stadsdel, Sjöbo stadsdel, Hulta och Kristineberg 

lyfts ur. Värt att notera är att dessa fem områden 

fortfarande ingår i de fem större geografiska områ-

denas siffror (f.d. kommundelarna). 

UTBILDNINGSNIVÅ
Världshälsoorganisationen har i en rapport från år 

2011 påvisat att hälsa påverkar utbildningsnivån 

LIVSVILLKOR 
OCH LEVNADS-  
FÖRHÅLLANDEN

FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna
• Rätt till en tillräcklig levnadsstandard (art. 25.1)

• Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (art. 3)

• Rätt till mat (art. 25.1)

• Rätt till social trygghet (art. 22)

• Rätt till hälsa och välbefinnande (art. 25.1)

• Rätt till utbildning (art. 26.1)

• Rätt till utbildning som utvecklar personligheten 

till fullo (art. 26.2)

• Rätt till skydd mot alla former av diskriminering 

art. 7)

• Rätt till att delta i sitt lands styre (art. 21.1)

• Rätt att äga egendom (art. 17.1)

• Rätt till arbete och tillfredsställande arbetsför- 

hållanden (art. 23.1)

• Rätt till lika lön för lika arbete (art. 23.2)

• Rätt till lika tillgång till offentliga tjänster  

(art. 21.1)

• Rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv  

(art. 27.1)

• Rätt att överallt erkännas som en person i lagens 

mening (art. 6)

De nationella målområdena 
för folkhälsa
• Kunskaper, kompetenser och utbildning

• Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

• Inkomster och försörjningsmedel

Borås Stads Vision 2025
• Människor möts i Borås  

• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

• Företagandet växer genom samverkan

• Medborgares initiativkraft gör landsbygden 

levande

• Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

och utbildningsnivån påverkar hälsan. Utbild-

ningsnivån (högst avklarade utbildning) påverkar 

positioner på arbetsmarknaden och på så sätt även 

de ekonomiska, fysiska och psykosociala förutsätt-

ningarna.

Andelen med eftergymnasial utbildning i Borås 

fortsätter att öka någon procentenhet varje år. 

Kvinnornas andel ökar snabbare än männens. Mel-

lan åren 2005-2017 ökade andelen i åldersgruppen 

25-34 år med eftergymnasial utbildning med 12 

procentenheter bland kvinnorna och fem procent-

enheter bland männen. År 2017 hade 49 procent 

av kvinnorna och 35 procent av männen en efter-

gymnasial utbildning. Det är något lägre än riket.

Förhållandet är detsamma i åldersgruppen 35-54 

år. Fler kvinnor än män har eftergymnasial utbild-

ning, 44 procent av kvinnorna och 35 procent av 

männen 2017. Det finns skillnader mellan områ-

dena i staden gällande eftergymnasial utbildning, 

där Sandhult hade den högsta andelen med 47 

procent och Norrby stadsdel den lägsta med 22 

procent 2017. 

FÖRVÄRVSFREKVENS
Att ha ett arbete är av central betydelse då det 

handlar om att jämföra olika socioekonomiska 

grupper. Arbetslösa är i nästan alla hälsoavseenden 

förfördelade jämfört med dem som har arbete. Ar-

betslösheten är på detta sätt kopplat till ojämlik-

het och kan också vara mer bekymmersam för vissa 

grupper än andra. 

På individnivå betyder ett arbete bättre ekono-

miska förutsättningar och en vardag som bidrar 

till delaktighet och meningsfullhet. För samhället i 

stort betyder en hög förvärvsfrekvens ett högt skat-

tetryck som kan finansiera välfärdstjänsterna. Ar-

betslöshet medför sämre ekonomiska förutsättning-

ar för individen samt en förlust av det sociala stöd 

och den gemenskap som en arbetsplats erbjuder.

Under 2016 hade 85 procent av boråsarna i åldern 

35-54 år ett arbete. Andelen har inte förändrats 

de senaste åren och skillnaden mellan kvinnor 

och män är oförändrad. Högst andel förvärvsak-

tiva fanns i Dalsjöfors, Fristad och Sandhult med 

92 respektive 93 procent och lägst andel i Norrby 

stadsdel och Hässleholmen, med 53 respektive 65 

procent. 

I åldersgruppen 55-64 år var andelen lägre, 75 

procent. Både för männen och för kvinnorna har 

det varit en positiv ökning de senaste åren. För 

åldersgruppen 55-64 år fanns den högsta andelen 

förvärvsaktiva i Sandhult med 85 procent och den 

lägsta andelen i Norrby stadsdel med 48 procent. 

ÖPPET ARBETSLÖSA UNGA
Andelen arbetslösa unga har sedan 2016 legat rela-

tivt stabilt. I mars 2018 var 3,1 procent av unga i 

åldern 18-24 år öppet arbetslösa i Borås. Det finns 

stora skillnader mellan områdena, med högst andel 

arbetslösa i Norrby stadsdel med drygt sex procent 

och lägst andel i Dalsjöfors med två procent. Här 

utmärker sig Hultas kvinnor med åtta procent öp-

pet arbetslösa.

Figur 5. Eftergymnasial utbildning 35-54 år, 2017, andel i procent.

Figur 6. Förvärvsaktiva 35-54 år, 2016, andel i procent.
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Figur 5. Eftergymnasial utbildning 35-54 år, 2017, 
andel i procent.

Eftergymnasial utbildning 35-54 år, 2017

Figur 5. Eftergymnasial utbildning 35-54 år, 2017, andel i procent.

Figur 6. Förvärvsaktiva 35-54 år, 2016, andel i procent.
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eftergymnasial utbildning och som är sammanbo-

ende, är drygt 25 år. För en ensamstående man 

med förgymnasial utbildning är återstående medel-

livslängd 15 år. 

I Borås är medellivslängden 84,4 år för kvinnor och 

80,4 år för män. Trenden över tid är stabil. Siffran 

för Borås gällande medellivslängd går i dagsläget 

inte att få ut på varken geografiska områden, ut-

bildningsnivå eller hushållstyp. Men utifrån att 

Borås ofta ligger i nivå med rikets siffror kan man 

anta att medellivslängden även i Borås påverkas av 

huruvida man har en högre eller lägre utbildnings-

nivå och är sammanboende eller ensamstående.INKOMST
En kontinuerlig inkomst och ekonomiska tillgångar 

är viktiga för hälsan. Ekonomin har betydelse för 

individers och familjers möjligheter att kontrollera 

och medvetet styra sina livsvillkor. Ensamstående 

med barn har oftare en sämre ekonomisk situation 

än sammanboende med barn, även personer med 

utländsk bakgrund har oftare lägre inkomster än 

svenskfödda.

Medelinkomsten för Borås år 2016 var 280 800 kr. 

Det finns skillnader mellan områdena där Norrby 

stadsdel har lägst medelinkomst med 158 100 kr 

och Sandhult högst med 340 000 kr.

EKONOMISKT BISTÅND
Arbete skapar delaktighet och ger den enskilda in-

dividen större möjlighet till frihet och utveckling. 

Det ekonomiska biståndet är ett skyddsnät tillhan-

dahållet av samhället men ska endast ses och använ-

das som en tillfällig lösning. När en individ lämnar 

utanförskap och går från bidragsberoende till egen 

försörjning gynnar det inte bara den enskilda in-

dividen och dennes familj, utan också samhället. I 

Borås är skillnaderna mellan geografiska områden 

stor när det gäller andelen personer 20 år och äldre 

som har ekonomiskt bistånd. 

TRYGGHET
Trygghet påverkas av en rad faktorer. Det handlar 

bland annat om faktorer som tillit till samhället och 

till andra människor, om individers egen känsla av 

kontroll och tro på sin egen och andras förmåga att 

förhindra brott. Trygghet är en sammansatt före-

teelse som avspeglar en individs upplevelse av sin 

egen säkerhet. Upplevelsen inbegriper värderingar, 

erfarenheter, sociala förutsättningar och det fysiska 

rummets utformning. Det är svårt att avgöra vil-

ken faktor som är viktigast för att känna trygghet 

och de olika faktorerna är beroende av varandra. 

I Borås anger 28 procent av den vuxna befolkningen 

(16-84 år) att de avstår från att gå ut ensamma. 

Siffran kommer från den nationella enkäten Hälsa 

på lika villkor och gäller för 2018. Trenden över 

tid är negativ och Borås andel är högre än rikets.

 

Över tid minskar antalet anmälda brott. Under 

2018 anmäldes 1 124 brott per 10 000 invånare. 

När det gäller antalet anmälda våldsbrott är tren-

den stabil, dock en liten ökning mellan 2017 och 

2018. 

MEDELLIVSLÄNGD
Medellivslängden fortsätter att öka i Sverige. Den 

återstående medellivslängden vid 30 års ålder har 

ökat mest för gruppen med eftergymnasial utbild-

ning mellan åren 2012 och 2017. Ökningen är 

något mindre för de med en gymnasieutbildning 

och minst för de med en förgymnasial utbildning. 

Alltså fortsätter trenden med ökade skillnader mel-

lan grupper med olika utbildningsnivå. Det skiljer 

sex år i återstående medellivslängd mellan de som 

har eftergymnasial utbildning och de som har för-

gymnasial utbildning. 

På senare år har det blivit möjligt att göra livs-

längdsberäkningar efter hushållstyp. Återstående 

medellivslängd vid 65 års ålder för en kvinna med 

Figur 8. Medelinkomst 20 år och äldre, 2016.
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andel i procent.
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Detta avsnitt kopplar mot FN:s håll-
barhetsmål 2030

LEVNADSVANOR

FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna
• Rätt till en tillräcklig levnadsstandard (art. 25.1)

• Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (art. 3)

• Rätt till mat (art. 25.1)

• Rätt till social trygghet (art. 22)

• Rätt till hälsa och välbefinnande (art. 25.1)

• Rätt till skydd mot alla former av diskriminering 

art. 7)

De nationella målområdena 
för folkhälsa
• Boende och närmiljö

• Levnadvanor

Borås Stads Vision 2025
• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

• Livskraftig stadskärna

Utvecklingen när det gäller levnadsvanorna i Sverige 

har flera oroväckande tendenser. Bland annat ökar 

den psykiska ohälsan och där lyfts ofta svårighe-

terna med att hålla en balans livet som en orsak. 

Andra tendenser som ses är ett ökat stillasittande 

som kan leda till smärtproblem, övervikt, sömn-

problem och nedstämdhet. Men levnadsvanorna 

blir inte bara sämre. Några delar har blivit bättre 

i Borås över tid. 

I Borås 2025 betonas vikten av platser för rekrea-

tion och upplevelser. Borås ska också vara en stad 

där det är lätt att förflytta sig mellan olika delar till 

fots eller med cykel. 

ENERGIBALANS
Barns vikt påverkas av ärftlighet, matvanor och 

hur mycket barnet rör på sig. Övervikt och fetma 

anstränger kroppen, vilket ökar risken för sjukdo-

mar så som diabetes eller hjärtsjukdomar. Genom 

att ändra barnets matvanor kan viktutvecklingen 

ändras. 

Övervikt och fetma bland barn är idag ett växande 

problem globalt. På 40 år har antalet barn i Sverige 

med övervikt nästan fördubblats. I Sverige upp-

skattas 22 till 25 procent av barnen vara övervik-

tiga och tre procent feta. 

Andelen barn med högt BMI (fetma) i Borås har 

inte ändrats nämnvärt under de senaste åren. Ni- 

vån är i stort sett densamma sedan 2001. När det 

gäller andelen barn med övervikt ligger den totala 

andelen stabilt på 20 procent. Däremot skiljer det 

en del mellan olika geografiska områden. 

Hälften av kvinnorna och drygt 40 procent av 

männen i Borås är normalviktiga. Bland kvinnorna 

är trenden negativ över tid. Andelen kvinnor med 

fetma i Borås ökar över tid medan männens andel 

minskar, 16 procent av kvinnorna och 14 procent 

av männen lider av fetma.

FYSISK AKTIVITET
Rörelse sätter igång flera hälsosamma förändringar 

i kroppen. Man sover bättre, kan hantera stress 

bättre och blir gladare. Det blir också lättare att 

hålla vikten. Fysisk aktivitet minskar också ris-

ken för fall, benbrott och för tidig död. Hjärnans 

funktioner påverkas också på flera sätt av fysisk 

aktivitet. Depressioner och smärta motverkas och 

minne, inlärning och koncentrationsförmåga för-

bättras. 

Den nordiska rekommendationen för barn och 

unga är att vara fysisk aktiv minst 60 minuter per 

dag, både måttlig och hög intensitet. Aktiviteterna 

kan delas upp på kortare intervaller under dagen 

och vara av olika slag. I hälsoenkäten ställs frågan 

hur ofta eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på gym-

nasiet tränar på sin fritid.

När det gäller eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på 

gymnasiet skiljer det något mellan åren och också 

mellan könen. Största skillnaden över tid kan ses 

bland pojkar i årskurs 1 på gymnasiet, där ande-

len som tränade ofta och regelbundet på sin fritid 

minskat från drygt 45 procent 2014 till 38 procent 

2017.

Att vara fysiskt aktiv 30 minuter per dag var den 

rekommendation som togs fram år 2000 gällande 

vuxna. Under 2011 reviderades rekommendatio-

nen till att en vuxen ska röra sig minst 150 minuter 

per vecka, gärna mer. Fortfarande använder man 

måttet 30 minuter per dag i den nationella enkäten 

Hälsa på lika villkor. Det är också det mått som 

Välfärdsbokslutet har följt över tid.

Andelen fysiskt aktiva män var densamma i riket 

som i Borås. Kvinnorna i Borås var i jämförelse 

med riket inte lika fysiskt aktiva. Inga skillnader 

kan ses över tid och heller inte mellan könen. 

ALKOHOL
Drygt en miljon svenskar beräknas ha någon form 

av överkonsumtion av alkohol, så kallad riskkon-

sumtion eller riskbruk. Det är en vanlig missupp-

fattning att små mängder alkohol varje dag inte 

bara är ofarligt utan också hälsosamt. Dock saknas 

vetenskapliga bevis för detta. Alkoholen når alla 

organ och påverkar både in- och utsidan. 

Alkoholens andrahandsskador sträcker sig över ett 

brett spektrum av livet. Från fosterskador via barns 

oro och ängslan för föräldrars missbruk vilket kan 

påverka deras grundläggande tillit och skolresultat, 

till olyckor och våld.

Bland ungdomar på högstadiet och gymnasiet 

minskar andelen som druckit alkohol över tid.
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Dalsjöfors
Fristad
Göta
Norrby
Sandhult
Sjöbo
Trandared
Viskafors
Borås

Figur 9. Barn i årskurs 4 som inte har övervikt, andel i procent.

Figur 10. Elever i årskurs 8 som inte druckit alkohol 2001-2017, andel i procent.
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Figur 9. Barn i årskurs 4 som inte har övervikt, 
andel i procent.

Barn 10 år som inte har övervikt

Tabell 8. Andel elever som tränar minst 4 ggr/vecka 
på sin fritid, i procent. 

                Åk 8           Åk 1 gy 

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  2013 51 30 44 21

  2014 46 31 45 26

  2015 39 30 39 20

  2017 44 30 38 23 
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procent av flickorna att de inte spelat om pengar.  

Bland eleverna i årskurs 1 på gymnasiet är ande-

len lägre bland pojkarna, 78 procent anger att de 

inte spelat om pengar. För flickorna i årkurs 1 på 

gymnasiet är andelen 95 procent. De vanligaste 

spelformerna för unga är lotterier, spelautomater 

och sportspel. 

DATA- OCH TV-SPEL
Över hälften av alla unga i åldern 9-18 år spelar tv 

spel eller datorspel, enligt Statens medieråd 2016. 

Unga som spelar tre timmar per dag betecknats 

som högkonsumenter. Denna beteckning kan 

komma att förändras då en stor andel av de unga 

spelar i den omfattningen idag. En hög konsum-

tion av spelande kan medföra psykisk ohälsa, som 

depression eller ångest. Det kan också påverka 

skolarbetet och sociala relationer negativt och söm-

nen blir sämre.

I Borås spelar 38 procent av pojkarna och 10 pro-

cent av flickorna i årskurs 8 mer än tre timmar per 

dag på vardagar 2017. Bland eleverna i årkurs 1 på 

gymnasiet är andelen ungefär som för årskurs 8. På 

helger ökar andelen.

SOCIALA MEDIER
Besvär som huvudvärk, sömnsvårigheter och ned-

stämdhet är vanligare bland tonåringar som till-

bringar mycket tid framför datorn eller tv:n, visar 

nya resultat från Folkhälsomyndighetens under-

sökning Skolbarns hälsovanor. Samtidigt pekar en 

genomgång av forskningen på att medieanvänd-

ning kan främja sociala relationer bland unga.

I Borås anger 34 procent av pojkarna och 68 pro-

cent av flickorna i årskurs 8 att de ägnar tre timmar 

eller mer åt sociala medier per dag (på vardagar). 

Precis som när det gäller tv och datorspel är ande-

len ungefär densamma för årskurs 1 på gymnasiet.

2017 uppgav 86 procent av eleverna i årskurs 8 att 

de inte druckit alkohol. Det är en ökning med 23 

procentenheter sedan första mätningen 2001. 

I årskurs 1 på gymnasiet uppger 52 procent att 

de inte druckit alkohol, även här ökar andelen 

över tid. I gymnasiet är det större skillnader mel-

lan geografiska områden än vad det är i årskurs 8. 

Högst andel elever i årskurs 1 på gymnasiet finns 

i Norrby och Trandared med 67 procent, jämfört 

med Centrum som har den lägsta andelen med 26 

procent som inte druckit alkohol.

Alkohol brukas av 90 procent av befolkningen. 

Mängden alkohol per invånare över 15 år är dock 

betydligt lägre i vårt land än på kontinenten. 11 

procent av kvinnorna och 18 procent av männen i 

Borås rapporterar riskabla alkoholvanor. Det är en 

lägre andel än för riket.

TOBAK
Skadorna av rökning och snusning är väl kända. 

Tobaksanvändningen medför allvarliga hälsopro-

blem och dödsfall bland barn och unga som utsatts 

för passiv rökning. Dessutom skadar tobaken både 

människor och miljö där den produceras. De sam-

hällskostnader som tobaken medför är omfattande.

I jämförelse med andra europeiska länder är an-

delen dagligrökande i Sverige låg. Fler kvinnor än 

män röker dagligen, något som är ovanligt sett ur 

ett internationellt perspektiv. Vid jämförelser mel-

lan grupper med olika inkomst och utbildning är 

dagligrökning vanligare i grupper med låg inkomst 

och kortare utbildning. 

I den unga befolkningen har vi under en rad år sett 

en minskning av både rökning och alkoholbruk. 

Bland eleverna i årskurs 8 i Borås var det i den se-

naste mätningen 85 procent som aldrig rökt. Av de 

som rökt angav en procent att de gör det dagligen. 

I årkurs 1 på gymnasiet uppgav 58 procent att de 

aldrig rökt. Andelen som röker varje dag var något 

högre bland gymnasieeleverna, ca sex procent. 

I den vuxna befolkningen minskar andelen daglig-

rökare. Andelen män som röker dagligen har mins-

kat från 16 procent år 2007 till fem procent 2018. 

Bland kvinnorna är minskningen större, från 21 

procent 2007 till 8 procent 2018. 

Snusning är vanligare bland männen, 19 procent 

av männen i Borås snusar dagligen jämfört med två 

procent av kvinnorna 2018. 

NARKOTIKA
Andelen som provat narkotika i Sverige har varit 

relativt oförändrad under 2000-talet. Det finns 

dock tecken på att användningen blivit något mera 

intensiv i den unga befolkningen. 

Bland eleverna i årskurs 8 var det fyra procent av 

pojkarna och fem procent av flickorna som uppgav 

att de någon gång använt narkotika 2017. I årkurs 

1 på gymnasiet har 12 procent av pojkarna och åtta 

procent av flickorna provat. Över tid är trenden 

stabil. Det finns dock skillnader mellan olika geo-

grafiska områden och mellan skolor. Det i särklass 

vanligaste narkotikapreparatet är cannabis (hasch 

eller marijuana).

SPEL OM PENGAR
Det är viktigt att arbeta förebyggande för att för-

hindra att unga börjar att spela om pengar. Spel-

problem hänger ofta ihop med dålig ekonomi, ar-

betslöshet, riskkonsumtion av alkohol eller psykisk 

ohälsa. I Sverige har alla spelbolag 18-årsgräns för 

att spela om pengar och för det statliga kasinot 

Cosmopol är åldersgränsen 20 år. 

I Hälsoenkäten ställs frågan om eleverna har spe-

lat om pengar under de senaste 12 månaderna. 

I årkurs 8 svarar 86 procent av pojkarna och 92 

Figur 10. Elever i årskurs 8 som inte druckit alkohol 
2001-2017, andel i procent.
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Figur 9. Barn i årskurs 4 som inte har övervikt, andel i procent.

År 8 År 1 gy
Pojkar Flickor Pojkar Flickor

2013 51 30 44 21
2014 46 31 45 26
2015 39 30 39 20
2017 44 30 38 23

Tabell 8. Andel elever som tränar minst 4 ggr/vecka på sin fritid, i procent. 

Alkoholbruk

Figur 10. Elever i årskurs 8 som inte druckit alkohol 2001-2017, andel i procent.
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Tabell 9: Spelar data- eller tv-spel mindre än tre tim-
mar per dag på vardagar, andel i procent.

                Åk 8           Åk 1 gy 

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  2013 56 85 61 85

  2014 62 91 70 93

  2015 62 90 68 96

  2017 62 90 69 94 

Tabell 10: Är aktiv på sociala medier mindre än tre 
timmar per dag på vardagar, andel i procent.

                Åk 8           Åk 1 gy 

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  2014 79 49 72 44

  2015 78 47 63 33

  2017 66 32 60 32
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Detta avsnitt kopplar mot FN:s håll-
barhetsmål 2030

FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna
• Rätt till en tillräcklig levnadsstandard (art. 25.1)

• Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (art. 3)

• Rätt till mat (art. 25.1)

• Rätt till social trygghet (art. 22)

• Rätt till hälsa och välbefinnande (art. 25.1)

• Rätt till lika tillgång till offentliga tjänster  

(art. 21.1)

• Rätt till skydd mot alla former av diskriminering 

(artikel 7)

• Rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv  

(art. 27.1)

• Rätt att överallt erkännas som en person i lagens 

mening (art. 6)

• Rätt att delta i sitt lands styre (artikel 21.1)

De nationella målområdena 
för folkhälsa
• Boende och närmiljö 

• Levnadsvanor 

• Kontroll, inflytande och delaktighet

• En jämlik och hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård

Borås Stads Vision 2025
• Människor möts i Borås  

• Företagandet växer genom samverkan 

• Livskraftig stadskärna

• Medborgares initiativkraft gör landsbygden 

levande

• Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

HÄLSOSAMT ÅLDRANDE

Medborgare över 65 år är en stor del av befolkningen 

och den ökade medellivslängden är ett tecken på 

att vårt folkhälsoarbete i vid mening, fungerar väl 

på många områden. De allra flesta äldre utgör en 

resurs för samhället på många plan – för sina fa-

miljer i form av stöd, hjälp och erfarenhet och för 

samhället där många utgör en ryggrad i förenings-

liv och annat ideellt arbete. Därför är det viktigt 

att diskussionen om äldre och åldrandet betonar 

möjligheter och resurser istället för att fokusera på 

kostnader. 

Borås befolkning består till 20 procent av äldre, ca 

21 500 i åldersgruppen 65+. Av dem är drygt 6 000 

80 år eller äldre. Genom att följa hälsoutvecklingen 

bland äldre ökar medvetenheten om att äldres en-

gagemang och deltagande är en samhällsinvestering 

och en tillgång för den egna människan. 

I Borås 2025 är Borås en stad där människor möts 

över generationsgränser. Borås har en bredd av 

mötesplatser där ung möter gammal och där vår 

historia möter framtiden.

SOCIALT DELTAGANDE
Äldre riskerar social utsatthet och isolering då de 

utöver funktionsnedsättning och en växande sjuk-

domsbörda även löper en ökad risk att bli ensam-

ma på grund av att partnern och vänner blir sjuka 

eller går bort. Ensamhet är en riskfaktor för tidig 

död, enligt vissa studier är ensamhet en större risk 

för tidig död än både fetma eller fysisk inaktivitet.

I Hälsa på lika villkor svarar gruppen äldre på frå-

gan om socialt deltagande. Med lågt socialt delta-

gande menas de som inte deltar i någon eller endast 

en aktivitet (av typen möten, bio/teater, sporttill-

ställning eller större släktsammankomst) per år.

I Sverige rapporterar drygt 30 procent av befolk-

ningen i åldersgruppen 65-84 år ett lågt socialt 

deltagande. Jämfört med den yngre åldersgruppen 

är detta en betydligt större andel. Trenden över tid 

är stabil.

INKOMST
År 2017 var medelinkomsten i Borås för ålders-

gruppen 65 år och äldre 279 600 kronor för män 

och 199 000 kronor för kvinnor. Det finns bety-

dande skillnader mellan olika geografiska områ-

den, där Norrby stadsdel har lägst och Centrum 

högst.

OLYCKSFALL
Skador genom olycksfall bland äldre är särskilt 

angelägna att förebygga eftersom de kan få stora 

konsekvenser under lång tid för livskvalitet och ett 

självständigt liv. Ser man till samtliga skador som 

lett till sjukhusvård i Borås för gruppen 65-79 år 

handlar det om cirka 300 personer under ett år. 

Tendensen är att skadorna bland män ökar och att 

de minskar något för kvinnor.

Andelen 65-74 år som dör i förtid ökar något i 

Borås. Framförallt är det männens andel som ökar. 

År 2014 var det 17 av 1 000 män jämfört med 22 

av 1 000 år 2017.

Figur 11. Lågt socialt deltagande, riket, andel i procent. 

Figur 12. Medelinkomst 2017 för samtliga 65 år och äldre
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Figur 11. Lågt socialt deltagande, riket, andel i 
procent.
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Figur 11. Lågt socialt deltagande, riket, andel i procent. 

Figur 12. Medelinkomst 2017 för samtliga 65 år och äldre
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Figur 12. Medelinkomst 2017 för samtliga 65 år 
och äldre
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Figur 13. Döda per 1 000 invånare 65-74 år, 2017, andel i procent.
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OM VÅRA TABELLER
Vartannat år gör folkhälsoenheten en hälsoenkät 

i Borås skolor, både kommunala och i de privata 

skolor som vill delta. Enkäten omfattar ett trettio-

tal frågor och berör fritidsvanor, sociala frågor, in-

flytande och levnadsvanor. Svarsfrekvensen är hög, 

år 2017 då den senast genomfördes var svarsfrek-

vensen runt 90 procent i årskurs 8 och 85 procent 

i årskurs 1 på gymnasiet. För att undvika att redo-

visa data som har lägre antal än sex personer som 

grund, vilket ibland kan inträffa om man bryter 

ner data på geografiskt område och kön, redovisas 

medianen av de senaste åren.

Folkhälsodatabasen, som i denna sammanställning 

kallas folkhälsodata, produceras av Folkhälsomyn-

digheten och innehåller kvalitetssäkrade data för 

de olika målområdena för folkhälsoarbetet. Myn-

digheten hämtar data från olika register, samt från 

den nationella folkhälsoenkäten (Hälsa på lika vill-

kor) som genomförs årligen i ett urval av befolk-

ningen 16-84 år.

TOLKNING
Det finns två typer av data i tabellerna. Register-

data som valdeltagande, olycksfall, förvärvsfrek-

vens, inkomst, betyg och enkätdata som data från 

hälsoenkäten och nationella folkhälsoenkäten. Re-

gisterdata har generellt hög kvalitet och återspeg-

lar i stort sett verkligheten. Enkätdata måste man 

däremot vara mer försiktig med när man tolkar. 

Slumpen för vilka som svarat kan ge skillnader i 

resultatet, jämfört med om alla hade svarat.

När man bryter ner materialet på både område 

och kön, blir underlaget mindre och slumpens 

inverkan större. Felmarginalen för den nationella 

folkhälsoenkäten ligger på plus/minus fem procent 

på data för Borås. När hälsoenkäten bryts på om-

råde och kön blir felmarginalen också minst fem 

procent. Data från hälsoenkäten på kommunnivå 

har inte lika stor felmarginal, cirka en-två procent. 

Jämförelser över tid kräver att det varit förändring-

ar på flera procentenheter för att man ska kunna 

tala om en trolig skillnad större än slumpen, en så 

kallad signifikant skillnad. 

TABELLER
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DELAKTIGHET, INFLYTANDE OCH TILLIT
VALDELTAGANDE

Tabell 1: Valdeltagande i kommunalval, andel i procent.

Källa: Valmyndigheten.

  2002 2006 2010 2014 2018

Borås 78,3 79,1 81,7 82,1 83,4

Riket 77,9 79,4 81,6 82,8 84,1

Tabell 2: Valdeltagande i kommunalval, andel i procent.

Källa: Valmyndigheten, bearbetning Folkhälsoenheten.

Obs! 2018 ändrades valdistrikten så jämförelser per geografiskt område bakåt i tiden går inte att göra.

Område 2002 2006 2010 2014 2018

Brämhult 73,6 73,8 75,9 73,3 75,6

Centrum 78,9 79,5 81,7 81,8 83,6

Dalsjöfors 85,0 84,4 86,6 86,6 88,0

Fristad 83,8 84,3 87,0 87,1 89,5

Göta 75,0 75,4 76,8 78,2 78,7

Norrby 75,3 76,8 80,2 80,2 81,5

Sandhult 85,0 85,5 87,5 87,7 89,1

Sjöbo 67,5 68,6 73,6 73,2 73,6

Trandared 78,0 78,7 80,4 81,0 80,8

Viskafors 79,4 79,2 82,1 82,5 83,5

Borås 78,3 79,1 81,7 82,1 83,4

Riket 77,9 79,4 81,6 82,8 84,1

Tabell 4: Får vara med och påverka hur lektionstiden används årskurs 8, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

   2013   2014   2015   2017 
  Område Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot.

Tabell 3: Får vara med och påverka hur lektionstiden används årskurs 8, median 2013-2017 andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 39 35 34

Centrum 27 31 38

Dalsjöfors 20 24 22

Fristad 40 47 43

Göta 38 37 36

Norrby 37 30 35

Sandhult 23 29 25

Sjöbo 40 31 34

Trandared 34 32 32

Viskafors 34 28 31

Borås 31 33 32

INFLYTANDE FÖR UNGDOMAR I SKOLAN OCH I SAMHÄLLET

Brämhult 22 42 31 45 28 36 32 26 29 45 53 48

Centrum 14 17 16 31 44 38 28 31 29 26 31 27

Dalsjöfors 28 18 22 19 25 21 16 25 22 21 23 23

Fristad 56 53 54 40 41 41 38 29 33 40 52 45

Göta 37 41 38 14 43 29 39 25 33 52 33 41

Norrby 28 37 33 42 30 36 31 30 29 44 25 36

Sandhult 27 29 27 14 31 23 29 26 28 18 29 22

Sjöbo 20 42 34 39 32 33 40 30 34 42 19 35

Trandared 41 30 36 33 34 32 21 35 29 34 28 31

Viskafors 18 26 22 38 45 41 33 30 31 34 26 31

Borås 30 33 32 31 33 31 30 28 29 33 33 33

Tabell 5: Möjligheter att framföra dina åsikter till de som bestämmer i kommunen, andel som svarat stora 

eller ganska stora möjligheter, i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

                                        Åk 8                                      Åk 1 på gy 
 Kille Tjej Kille Tjej  

2011 24 21 28 24

2012 24 14 27 22

2013 25 16 31 23

2014 31 26 26 17

2015 28 22 29 21

2017 26 22 28 23
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TILLIT TILL ANDRA

Tabell 6: Saknar tillit till andra, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

                                        Åk 8 2017                                      Åk 1 gy 2017 
 Kille Tjej Kille Tjej  

Brämhult 55 57 62 69

Centrum 40 49 47 63

Dalsjöfors 48 71 33 48

Fristad 36 54 36 53

Göta 44 61 61 71

Norrby 42 58 64 64

Sandhult 36 51 52 42

Sjöbo 58 71 52 69

Trandared 62 55 76 74

Viskafors 43 52 52 78

Borås 46 57 56 63

Tabell 7: Saknar tillit till andra, andel i procent.

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata, enkät.

 

2006-2009 27 28 27 26

2007-2010 27 26 26 27

2008-2011 26 29 27 27

2009-2012 27 29 27 27

2010-2013 27 30 27 27

2011-2014 27 30 27 27

2012-2015 27 34 27 28

2013-2016 28 33 28 30

2015-2018 28 31 28 29

                                 Kvinnor                               Män 
 Riket Borås Riket Borås 

 

SOCIALT OCH KULTURELLT DELTAGANDE 

Tabell 8: Lågt socialt deltagande, andel i procent.

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata, enkät.

 

2006-2009 19 21 21 22

2007-2010 18 21 20 23

2008-2011 18 24 21 24

2009-2012 19 23 21 23

2010-2013 19 24 22 23

2011-2014 20 24 22 24

2012-2015 19 20 21 23

2013-2016 17 20 20 22

2015-2018 15 17 18 19

                                 Kvinnor                               Män 
 Riket Borås Riket Borås

GODA UPPVÄXTVILLKOR

Tabell 9: Andel barn 0-5 år inskrivna i förskolan 

Källa: Förskoleförvaltningen, bearbetning folkhälsoenheten.

Område 2016 2017 2018

Brämhult 66,3 71,9 78,9

Centrum 64,5 66,6 73,8

Dalsjöfors 83,0 83,7 83,0

Fristad 82,5 86,6 86,0

Göta 61,6 71,5 72,7

Norrby 65,9 69,6 74,3

Sandhult 87,2 88,1 87,6

Sjöbo 63,2 66,3 66,5

Trandared 77,3 76,3 82,4

Viskafors 79,4 72,5 86,1

Borås 72,3 75,3 78,9

BARN I FÖRSKOLA
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BARN OCH EKONOMI

Tabell 10: Barn 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel i procent.

Källa: Kolada, RKA.

  Riket Borås 

2011 10,4 10,5

2012 10,3 10,0

2013 10,3 10,2

2014 10,1 10,2

2015 9,6 9,7

2016 9,0 8,4

2017 9,2 8,1

Tabell 12: Angett detta besvär en gång i veckan eller oftare 2017, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
 åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy  

Huvudvärk varje vecka  29 45 36 58

Ont i magen varje vecka  19 37 21 36

Känt sig nere varje vecka  22 50 37 57

Känt sig irriterad/dåligt humör varje vecka 44 69 56 73

Känt sig nervös varje vecka  36 58 46 61

Haft svårt att somna varje vecka 35 45 48 54

PSYKOSOMATISKA BESVÄR

Tabell 11: Min hälsa är bra eller mycket bra, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

SJÄLVSKATTAD HÄLSA

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
 åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy  

2012 95 96 91 85

2013 96 94 94 87

2014 96 92 92 88

2015 94 92 93 87

2017 91 88 86 80

Tabell 13: Inte blivit mobbad de senaste tre månaderna, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

MOBBING

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
 åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy  

2012 83 82 89 93

2013 86 83 92 92

2014 87 84 93 92

2015 85 83 92 91

2017 78 78 88 85

Tabell 14: Har någon vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt med, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

SOCIALT STÖD

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
 åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy  

2012 87 92 87 86

2013 92 87 86 84

2014 87 85 85 85

2015 85 84 87 84

2017 90 85 81 83

Tabell 15: Har någon vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt med årskurs 8,  

median 2013-2017, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 85 85 85

Centrum 90 91 90

Dalsjöfors 89 89 89

Fristad 92 87 90

Göta 90 79 85

Norrby 91 79 86

Sandhult 92 87 90

Sjöbo 82 88 86

Trandared 89 82 88

Viskafors 95 90 92

Borås 89 85 87
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Tabell 16: Är medlem i en förening, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

MEDLEM I FÖRENING

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
 åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy  

2012 68 64 51 49

2013 66 61 53 42

2014 69 62 55 48

2015 63 62 54 47

2017 63 57 49 46

Tabell 18: Brukar aldrig skolka, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

SKOLK

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
 åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy  

2012 78 80 70 75

2013 79 82 76 78

2014 82 82 77 78

2015 80 81 81 79

2017 79 78 71 76

Tabell 17: Är medlem i en förening årskurs 8, median 2013-2017, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 58 59 61

Centrum 69 64 65

Dalsjöfors 71 75 75

Fristad 76 75 75

Göta 71 54 63

Norrby 69 62 66

Sandhult 73 70 73

Sjöbo 54 46 54

Trandared 58 50 57

Viskafors 59 61 59

Borås 65 62 64
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BEHÖRIGHET TILL GYMNASIET

Tabell 19: Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram 2018, andel i procent. 

Källa: Skolverket, Siris databas.

Område Pojkar Flickor Totalt

Bodaskolan 70 68 69

Borås kristna skola i.u i.u 100

Dalsjöskolan 78 80 79

Daltorpskolan 78 79 78

Engelbrektskolan 87 100 91

Engelska skolan 100 100 100

Erikslundskolan 85 85 85

Fristadskolan 80 89 85

Kunskapsskolan 100 100 100

Malmen montessori 100 100 100

Sandgärdskolan 91 100 94

Särlaskolan 67 79 73

Viskaforsskolan 63 69 66

Borås kommunala 78 86 80

Borås samtliga 80 86 83

Riket kommunala 80 85 83

Riket samtliga  82 87 84
Tabell 20: Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel i procent. 

Källa: Skolverket, Siris databas.

Skola 2016 2017 2018

Bodaskolan 62 62 69

Borås kristna skola 100 74 100

Dalsjöskolan 91 83 79

Daltorpskolan 80 78 78

Engelbrektskolan 73 90 91

Engelska skolan 100 100 100

Erikslundskolan 68 80 85

Fristadskolan 91 77 85

Kunskapsskolan 100 100 100

Malmen montessori 100 100 100

Sandgärdskolan 94 100 94

Särlaskolan 65 56 73

Viskaforsskolan 80 81 66

Borås kommunala 78 78 80

Borås samtliga 82 82 83

Riket kommunala 81 81 83

Riket samtliga  83 83 84

Tabell 21: Känner sig trygg i skolan, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

TRYGG I SKOLAN

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
 åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy  

2012 79 79 90 92

2013 82 82 87 93

2014 78 78 89 87

2015 77 73 86 88

2017 76 73 82 84
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Tabell 22: Känner sig trygg i skolan årskurs 8, median 2013-2017, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 74 82 77

Centrum 85 81 83

Dalsjöfors 81 74 77

Fristad 87 81 84

Göta 74 60 64

Norrby 80 74 77

Sandhult 85 80 84

Sjöbo 76 74 74

Trandared 70 83 78

Viskafors 82 74 77

Borås 78 76 76

UTBILDNINGSNIVÅ

Tabell 23: Eftergymnasial utbildning 25-44 år, andel i procent.  

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

 

2005 43 35 37 30

2006 44 35 38 31

2007 46 36 39 31

2008 47 37 41 32

2009 48 37 42 32

2010 49 38 43 32

2011 50 39 44 33

2012 51 39 46 34

2013 52 39 46 34

2014 53 40 47 34

2015 54 40 48 34

2016 54 40 49 35

2017 54 40 49 35

                                  Riket                                   Borås 
 Kvinnor Män Kvinnor Män 

 

LIVSVILLKOR OCH LEVNADSFÖRHÅLLANDEN

Tabell 24: Personer med eftergymnasial utbildning 35-54 år, andel i procent.

Källa: Borås Stad SCB, FOLK05KD.

Brämhult 40 37 38 43 40 42 44 41 42

Varav Hässleholmen i.u i.u i.u i.u i.u i.u 31 32 32

Centrum 47 40 43 48 41 45 49 41 45

Dalsjöfors 43 28 35 44 29 36 45 29 37

Fristad 42 30 36 43 31 37 46 31 38

Göta 39 33 36 42 33 37 42 36 39

Varav Kristineberg i.u i.u i.u i.u i.u i.u 21 40 27

Norrby 42 37 39 43 38 40 44 38 41

Varav Norrby std i.u i.u i.u i.u i.u i.u 20 23 22

Sandhult 50 40 45 51 41 46 53 42 47

Sjöbo 35 26 31 36 27 31 38 28 33

Varav Sjöbo std i.u i.u i.u i.u i.u i.u 35 24 29

Trandared 37 31 34 38 32 35 39 32 35

Varav Hulta i.u i.u i.u i.u i.u i.u 33 35 34

Viskafors 36 21 28 37 23 30 38 24 30

Borås 42 33 37 43 34 38 44 35 39

Tabell 25: Förvärvsfrekvens åldrarna 35-54 år, andel i procent.

Källa: Borås Stad SCB AMPAC.

Brämhult 74 77 76 72 72 72 77 79 78

Varav Hässleholmen i.u i.u i.u i.u i.u i.u 62 66 64

Centrum 88 88 88 87 88 87 87 89 88

Dalsjöfors 91 94 92 90 93 92 90 93 92

Fristad 91 93 92 91 94 92 90 95 93

Göta 81 81 81 82 83 83 82 83 82

Varav Kristineberg i.u i.u i.u i.u i.u i.u 81 84 83

Norrby 76 78 77 75 78 77 75 80 77

Varav Norrby std i.u i.u i.u i.u i.u i.u 45 60 53

Sandhult 92 95 93 91 95 93 91 95 93

Sjöbo 73 79 76 75 79 77 75 79 77

Varav Sjöbo std i.u i.u i.u i.u i.u i.u 71 76 74

Trandared 80 87 84 80 86 83 81 87 84

Varav Hulta i.u i.u i.u i.u i.u i.u 76 84 80

Viskafors 87 88 88 87 90 89 87 90 89

Borås 83 86 85 83 86 85 84 87 85

FÖRVÄRVSFREKVENS

      2015   2016   2017 
 Område    Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.

      2014   2015   2016 
 Område    Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.
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Tabell 26: Förvärvsfrekvens åldrarna 55-64 år, andel i procent.

Källa: Borås Stad SCB, AMPAC.

Brämhult 64 77 76 62 63 62 66 69 67

Varav Hässleholmen i.u i.u i.u i.u i.u i.u 49 53 51

Centrum 78 88 88 78 81 79 78 82 80

Dalsjöfors 80 94 92 83 81 82 82 82 82

Fristad 74 93 92 76 82 79 76 84 80

Göta 70 81 81 69 74 72 72 75 74

Varav Kristineberg i.u i.u i.u i.u i.u i.u 69 74 72

Norrby 67 78 77 69 72 70 72 74 73

Varav Norrby std i.u i.u i.u i.u i.u i.u 49 47 48

Sandhult 82 95 93 82 85 84 83 86 85

Sjöbo 60 79 76 61 65 63 62 67 64

Varav Sjöbo std i.u i.u i.u i.u i.u i.u 61 66 63

Trandared 72 87 84 72 75 73 73 74 73

Varav Hulta i.u i.u i.u i.u i.u i.u 65 71 68

Viskafors 73 88 88 74 80 77 77 82 80

Borås 72 76 75 73 76 75 74 77 76

ARBETSLÖSHET UNGDOMAR

Tabell 27: Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år mars månad aktuellt år, andel i procent.

Källa: Borås Stad SCB, arbetssökande.

  Män Kvinnor 

2012 4,2 3,5

2013 4,6 2,9

2014 3,8 2,9

2015 3,1 2,4

2016 3,6 2,5

2017 3,5 2,3

2018 3,7 2,5

      2014   2015   2016 
 Område    Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.

Tabell 28: Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år mars månad aktuellt år, andel i procent.

Källa: Borås Stad SCB, arbetssökande.

Brämhult 5,6 5,7 5,6 4,7 3,9 4,3 4,4 4,3 4,4

Varav Hässleholmen i.u i.u i.u 6,2 5,4 5,9 5,6 5,7 5,6

Centrum 2,4 1,5 1,9 2,4 1,1 1,7 2,7 1,6 2,1

Dalsjöfors 3,3 1,4 2,4 2,3 2,3 2,3 3,3 0,6 2,0

Fristad 3,8 0,7 2,5 1,2 0,8 1,0 3,1 1,1 2,2

Göta 4,9 3,5 4,2 4,3 2,1 3,1 2,9 2,2 2,5

Varav Kristineberg i.u i.u i.u 4,8 0,5 2,6 2,1 2,8 2,5

Norrby 3,7 3,2 3,5 5,8 3,6 4,7 4,7 3,6 4,1

Varav Norrby std i.u i.u i.u 8,9 4,5 6,6 6,4 5,1 5,8

Sandhult 1,2 2,5 1,8 1,5 2,2 1,8 2,6 1,5 2,1

Sjöbo 3,3 1,3 2,3 4,2 2,1 3,1 4,2 2,3 3,2

Varav Sjöbo std. i.u i.u i.u 5,1 2,3 3,8 4,6 3,3 3,9

Trandared 2,6 1,7 2,1 3,5 2,2 2,8 3,6 4,1 3,8

Varav Hulta i.u i.u i.u 4,4 4,7 4,5 2,6 8,2 5,2

Viskafors 4,1 2,6 3,5 3,0 3,9 3,4 6,4 3,4 5,1

Borås 3,6 2,5 3,0 3,5 2,3 2,9 3,7 2,5 3,1  

Tabell 29: Medelinkomst för åldersgruppen 20 år och över, områden i Borås. 

Källa: Borås Stad, snabbfakta inkomst i kommundelar.

Område 2014 2015 2016

Brämhult 245,1 268,1 259,2

Varav Hässleholmen i.u i.u 190,4

Centrum 277,5 286,0 297,3

Dalsjöfors 284,0 292,8 302,5

Fristad 288,9 295,5 305,7

Göta 249,6 258,4 268,7

Varav Kristineberg i.u i.u 263,2

Norrby 243,8 251,2 261,2

Varav Norrby std i.u i.u 158,1

Sandhult 323,0 331,0 340,0

Sjöbo 220,2 225,8 235,2

Varav Sjöbo std i.u i.u 226,6

Trandared 251,8 257,6 267,8

Varav Hulta i.u i.u 249,5

Viskafors 265,5 273,9 285,6

Borås 263,5 270,6 280,8

INKOMSTFÖRDELNING

      2016   2017   2018 
 Område    Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.
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Tabell 30: Ekonomiskt bistånd i kommundelar personer 20 år och över, andel av befolkningen i procent.

Källa: SCB, INKOPAC.

Inkl. introduktionsersättning för flyktingar.

Område 2012 2013 2014 2015 2016

Brämhult 9,1 8,9 8,6 5,7 7,7

Varav Hässleholmen i.u i.u i.u i.u 13,1

Centrum 1,2 1,3 1,3 1,5 1,6

Dalsjöfors 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9

Fristad 0,7 0,6 0,7 0,5 0,7

Göta 3,4 3,2 3,2 3,5 3,2

Varav Kristineberg i.u i.u i.u i.u 3,8

Norrby 6,6 6,8 6,4 6,4 5,9

Varav Norrby std i.u i.u i.u i.u 17,9

Sandhult 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5

Sjöbo 4,2 3,9 4,0 3,9 3,7

Varav Sjöbo std i.u i.u i.u i.u 4,3

Trandared 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4

Varav Hulta i.u i.u i.u i.u 5,2

Viskafors 2,1 2,0 2,1 2,0 1,6

Borås 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1

EKONOMISKT BISTÅND ANMÄLDA BROTT

Tabell 31: Antal anmälda brott per 10 000 inv.

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

  Riket Borås

2001 1 330 1 297

2002 1 376 1 264

2003 1 401 1 209

2004 1 388 1 217

2005 1 375 1 222

2006 1 349 1 158

2007 1 428 1 205

2008 1 494 1 246

2009 1 512 1 120

2010 1 461 1 130

2011 1 499 1 114

2012 1 473 1 144

2013 1 460 1 139

2014 1 489 1 273

2015 1 534 1 180

2016 1 522 1 192

2017 1 506 1 115

2018 1 524 1 124

Tabell 32: Döda per 1 000 inv 55-64 år.  

Källa: SCB Tab114KD.

Brämhult 4 2 3 2 6 4 9 8 9 10 3 7

Centrum 4 4 4 2 1 2 3 2 3 3 8 6

Dalsjöfors 2 1 1 2 6 4 2 4 3 0 4 2

Fristad 2 0 1 5 2 3 5 7 6 0 3 2

Göta 7 5 6 2 7 4 8 5 6 3 5 4

Norrby 5 13 9 7 4 6 3 3 3 6 2 4

Sandhult 7 4 5 2 4 3 0 2 1 2 10 6

Sjöbo 0 13 7 10 11 10 2 6 4 2 0 1

Trandared 6 5 5 3 6 5 9 6 8 2 11 6

Viskafors 3 10 6 3 10 7 0 8 4 5 11 8

Borås 4 5 5 3 5 4 4 5 5 3 6 4

   2014   2015   2016   2017 
Område Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.

TIDIG DÖD
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LEVNADSVANOR

ENERGIBALANS

Tabell 33: Barn i årskurs 4 med BMI lägre än 25 (gränsen för fetma för barn), median 2014-2017. 

Källa: Borås Stad, Skolhälsovården.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 95 97 97

Centrum 99 98 98

Dalsjöfors 98 98 98

Fristad 99 100 99

Göta 95 95 94

Norrby 98 97 98

Sandhult 99 97 98

Sjöbo 99 96 98

Trandared 98 95 96

Viskafors 98 97 97

Borås 97 97 97

Tabell 34: Barn i årskurs 4 med BMI lägre än 20 (gränsen för övervikt för barn). 

Källa: Borås Stad, Skolhälsovården.

Område 2015 2016 2017

Brämhult 76 71 76

Centrum 82 79 88

Dalsjöfors 79 87 81

Fristad 92 90 90

Göta 86 79 61

Norrby 74 79 82

Sandhult 84 79 86

Sjöbo 76 67 72

Trandared 67 85 66

Viskafors 79 86 82

Borås 80 81 81

Tabell 35: Normalviktiga i befolkningen, andel i procent. 

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

Definition: BMI 18,4 - 24,9.

  

2006-2009 57 60 45 43

2007-2010 56 60 45 42

2008-2011 56 57 44 44

2009-2012 55 56 44 44

2010-2013 55 56 43 45

2011-2014 55 56 43 45

2012-2015 55 57 42 40

2013-2016 54 56 42 42

2015-2018 53 53 41 40

                                        Kvinnor                                      Män 
 Riket Borås Riket Borås

  

2006-2009 13 11 12 13

2007-2010 13 11 13 14

2008-2011 13 13 13 12

2009-2012 13 14 14 13

2010-2013 14 14 14 13

2011-2014 14 14 14 12

2012-2015 14 15 14 17

2013-2016 14 14 14 14

2015-2018 15 16 15 14

                                        Kvinnor                                      Män 
 Riket Borås Riket Borås

Tabell 36: Fetma i befolkningen, andel i procent. 

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

Definition: BMI 30 eller över.

Tabell 37: Tränar minst 4 ggr/vecka på sin fritid, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

  

2011 45 27 38 19

2012 45 35 42 23

2013 51 30 44 21

2014 46 31 45 26

2015 39 30 39 20

2017 44 30 38 23

                                        År 8                                      År 1 gy 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor

FYSISK AKTIVITET
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Tabell 39: Fysiskt aktiva (30 min/dag) efter region och år, andel i procent. 

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

  

2005-2008 63 62 65 65

2006-2009 64 61 66 65

2007-2010 64 63 66 65

2008-2011 64 64 66 63

2009-2012 64 64 66 63

2010-2013 64 64 66 63

2011-2014 64 64 67 64

2012-2015 64 60 67 67

                                        Kvinnor                                      Män 
 Riket Borås Riket Borås

Tabell 38: Tränar minst 4 ggr/vecka på sin fritid i årskurs 8, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område 2014 2015 2017

Brämhult 46 40 33

Centrum 36 35 40

Dalsjöfors 41 36 33

Fristad 33 25 46

Göta 27 36 28

Norrby 33 42 35

Sandhult 45 33 39

Sjöbo 37 29 47

Trandared 45 37 33

Viskafors 38 33 37

Borås 39 35 38
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ALKOHOL

Tabell 40: Har inte druckit alkohol de senastre tre månaderna årskurs 8, median 2013-2017, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 90 87 89

Centrum 81 81 82

Dalsjöfors 86 85 86

Fristad 84 81 84

Göta 86 80 82

Norrby 89 83 88

Sandhult 89 82 84

Sjöbo 87 89 87

Trandared 91 86 86

Viskafors 82 74 80

Borås 85 84 84

Tabell 41: Har inte druckit alkohol de senastre tre månaderna årskurs 8, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område 2014 2015 2017

Brämhult 89 88 90

Centrum 85 78 87

Dalsjöfors 88 85 87

Fristad 77 84 84

Göta 76 82 84

Norrby 88 83 87

Sandhult 87 83 85

Sjöbo 85 91 88

Trandared 83 77 92

Viskafors 86 81 78

Borås 84 83 86

Tabell 42: Har inte druckit alkohol de senastre tre månaderna årskurs 1 Gy, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område 2014 2015 2017

Brämhult 49 56 55

Centrum 36 40 26

Dalsjöfors 43 50 50

Fristad 44 48 39

Göta 36 48 55

Norrby 48 65 67

Sandhult 44 43 47

Sjöbo 44 57 63

Trandared 41 41 67

Viskafors 41 38 43

Borås 43 49 52

Tabell 43: Riskabla alkoholvanor (självrapporterat), andel i procent. 

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

  

2004-2007 13 12 22 21

2005-2008 14 12 21 21

2005-2009 14 14 21 20

2007-2010 14 14 21 22

2008-2011 13 12 21 21

2009-2012 13 11 21 21

2010-2013 13 11 20 21

2011-2014 13 11 20 21

2012-2015 13 11 19 20

2013-2016 13 11 19 19

2015-2018 13 11 19 18

                                        Kvinnor                                      Män 
 Riket Borås Riket Borås
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TOBAK

Tabell 44: Har aldrig rökt årskurs 8, median 2013-2017, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 81 80 82

Centrum 75 89 82

Dalsjöfors 87 84 86

Fristad 86 87 87

Göta 79 72 75

Norrby 76 80 78

Sandhult 86 86 87

Sjöbo 74 83 79

Trandared 86 86 83

Viskafors 81 70 77

Borås 80 83 81

Tabell 45: Har aldrig rökt årskurs 8, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område 2014 2015 2017

Brämhult 79 84 84

Centrum 86 77 88

Dalsjöfors 91 86 85

Fristad 76 86 91

Göta 69 82 77

Norrby 78 78 80

Sandhult 88 86 88

Sjöbo 79 79 78

Trandared 85 79 91

Viskafors 80 79 74

Borås 81 81 85

Tabell 46: Har aldrig rökt årskurs 1 Gy, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område 2014 2015 2017

Brämhult 60 59 61

Centrum 55 57 46

Dalsjöfors 60 63 66

Fristad 57 61 57

Göta 44 56 48

Norrby 53 52 66

Sandhult 56 55 60

Sjöbo 52 65 71

Trandared 48 58 56

Viskafors 47 49 63

Borås 52 56 58

Tabell 47: Dagligrökare, andel i procent. 

Källa: Statistikdatabas Västra Götaland - Hälsa på lika villkor.

  

2007 12 16 16 21

2011 11 12 14 15

2015 10 10 11 12

2018 7 7 5 8

                                        Västra Götaland                                      Borås 
 Män Kvinnor Män Kvinnor

Tabell 48: Snusar dagligen, andel i procent. 

Källa: Statistikdatabas Västra Götaland - Hälsa på lika villkor.

  

2007 19 3 22 1

2011 19 3 19 2

2015 19 4 20 3

2018 18 4 19 2

                                        Västra Götaland                                      Borås 
 Män Kvinnor Män Kvinnor

SNUS
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Tabell 49: Har inte använt narkotika, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

  

2012 95 99 88 92

2013 94 95 86 90

2014 93 97 84 89

2015 92 97 88 91

2017 96 95 88 92

                                     Åk 8                                      Åk 1 gy 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor

NARKOTIKA

Tabell 50: Har inte spelat om pengar senaste 12 månaderna, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

  

2013 85 90 80 91

2014 87 93 80 94

2015 80 93 79 95

2017 86 92 78 95

                                     Åk 8                                      Åk 1 gy 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor

SPEL OM PENGAR

Tabell 51: Spelar data- eller tv-spel mindre än tre timmar per dag på vardagar, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

  

2013 56 85 61 85

2014 62 91 70 93

2015 62 90 68 96

2017 62 90 69 94

                                     Åk 8                                      Åk 1 gy 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor

DATA- OCH TV-SPEL

Tabell 52: Är aktiv på sociala medier mindre än tre timmar per dag på vardagar, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

  

2014 79 49 72 44

2015 78 47 63 33

2017 66 32 60 32

                                     Åk 8                                      Åk 1 gy 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor

SOCIALA MEDIER

HÄLSOSAMT ÅLDRANDE
SOCIALT DELTAGANDE

Tabell 53: Lågt socialt deltagande, riket 65-84 år, andel i procent.

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

  Kvinnor Män

2004 41 42

2005 40 37

2006 36 41

2007 33 39

2008 36 38

2009 34 37

2010 33 36

2011 34 38

2012 33 38

2013 34 39

2014 30 40

2015 32 40

2016 28 33

2018 28 34

INKOMSTFÖRDELNING

Tabell 54: Medelinkomst för samtliga 65 år och äldre 2017, områden i Borås.

Källa: SCB, IBIND.

Område Kvinnor Män

Brämhult 193,2 284,1

Varav Hässleholmen 164,9 227,1

Centrum 216,5 327,1

Dalsjöfors 197,6 276,6

Fristad 195,0 277,2

Göta 203,7 282,4

Varav Kristineberg 200,9 275,8

Norrby 188,8 263,0

Varav Norrby std. 138,2 142,9

Sandhult 204,2 299,5

Sjöbo 174,3 225,1

Varav Sjöbo std. 171,5 222,5

Trandared 192,8 264,7

Varav Hulta 192,8 254,9

Viskafors 203,9 259,4

Borås 199,0 279,6

 



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  26 septem

ber 2019

 B 2747

VÄLFÄRDSBOKSLUTET 2018 VÄLFÄRDSBOKSLUTET 201864 65

OLYCKSFALL

Tabell 55: Fallolyckor, ålder 65 år och äldre, vårdade per 100 000 invånare. 

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

 

2005 2972,8 2797,2 2160,8 1686,2

2006 2928,1 2993,7 2096,1 1710,8

2007 2911,8 2710,8 2099,6 2149,0

2008 2993,4 2902,6 2145,1 2087,2

2009 2959,9 2900,1 2179,8 1942,7

2010 3058,8 2968,9 2249,9 1903,6

2011 3036,6 3113,9 2305,0 1928,3

2012 3003,1 2839,6 2319,4 2345,5

2013 3029,1 3190,2 2349,7 2206,5

2014 2926,5 3154,6 2255,3 2066,6

2015 2884,9 3079,0 2263,8 2368,5

2016 2792,5 2768,0 2208,7 2333,0

                                  Kvinnor                                   Män 
 Riket Borås Riket Borås 

 

Tabell 56: Döda per 1 000 inv 65-74 år.  

Källa: SCB Tab114KD.

Brämhult 9 17 12 6 19 12 9 25 16 17 22 19

Centrum 12 20 16 6 12 9 9 16 12 12 16 14

Dalsjöfors 10 10 10 3 15 9 8 15 11 8 25 17

Fristad 11 11 11 16 6 11 12 16 14 2 11 7

Göta 9 22 15 11 33 21 9 24 16 17 30 23

Norrby 10 24 17 5 16 10 11 11 11 6 31 18

Sandhult 0 14 7 13 20 17 5 12 8 9 16 13

Sjöbo 12 19 16 14 19 16 20 23 21 15 25 20

Trandared 11 26 18 9 10 9 7 22 14 8 15 11

Viskafors 11 9 10 13 16 15 7 16 12 18 29 24

Borås 10 17 13 9 16 13 10 18 14 11 22 16

   2014   2015   2016   2017 
Område Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.

TIDIG DÖD

SJÄLVSKATTAD HÄLSA

Tabell 57: Självskattad god hälsa, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 65-84 år, andel i procent.

Källa: Statistikdatabas VG-regionen (Hälsa på lika villkor)

  Män Kvinnor 

2005 53 49

2006 55 38

2007 51 56

2008 57 55

2011 54 50

2015 60 54
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FRITIDS- OCH FOLKHÄLSOFÖRVALTNINGEN  

POSTADRESS: 501 80 Borås
TEL: 033-35 70 00   

boras.se

”Ett samhälles utveckling, rikt eller fattigt, kan bedömas efter dess 
befolknings hälsa, efter hur jämlikt hälsan är fördelad i samhället och 
efter hur väl samhället skyddar de som drabbas av ohälsa och sjukdom”

Citat från Closing the gap in a generation, 2008

Rapporten Closing the gap in a generation är ett av de viktigaste dokumen-
ten som har skrivits på hälsoområdet under de senaste decennierna. I 
rapporten beskriver man hur den sociala rättvisan påverkar hur männ-
iskor lever och därmed vilken risk de löper att bli sjuka och dö i förtid. 

I Sverige och Borås har hälsan förbättrats under de senaste åren. Men, vi 
ser samtidigt att skillnader i hälsa ökar. Skillnader som är nära förknip-
pade med sociala förhållanden – hälsans bestämningsfaktorer. Ojämlik-
het i hälsa går att undvika, eftersom den har sin grund i de förhållanden 
under vilka människor växer upp, arbetar och åldras i. 

Borås Stads Välfärdsbokslut lyfter fram de områden som har förbättrats 
över tid men framför allt de områden där det behöver förbättras för att 
kunna minska den ojämlika hälsan i staden. Att komma tillrätta med 
denna ojämlikhet är helt enkelt en fråga om social rättvisa. 

Trevlig läsning!

Borås Stad

Svanenmärkt trycksak,  3041 0234,  www.stema.nu,  2019.04Svanenmärkt trycksak, 3041 0234
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Välfärdsbokslut 2018 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Välfärdsbokslutet 2018 och 
översänder det till Kommunfullmäktige.      

Sammanfattning 
Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnaderna mellan olika grupper i 
samhället ökar. Den sociala gradienten, det vill säga utbildning och 
socioekonomiska förhållanden, är tydlig. De grupper som har en lägre 
utbildningsnivå har i de allra flesta fall en sämre hälsa.  
 
I Välfärdsbokslutet kan man se att folkhälsan i Borås följer samma utveckling. 
Precis som för folkhälsoarbetet i Sverige ligger utmaningen för Borås i att 
jämna ut skillnaderna mellan olika grupper. Genom att uthålligt mäta 
förändringar i hälsa mellan kön, mellan geografiska områden och i olika 
åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, genomförande 
och uppföljning, t. ex i budgetarbetet.  
 
Flera förändringar i årets rapport har gjorts, som att exempelvis där det är 
möjligt presentera statistik på mindre geografiska områden än tidigare. 
Rapporten har också tagit ett nytt grepp kring den sociala hållbarheten genom 
att tydligare kopplas samman med det globala, nationella och det lokala arbetet i 
form av Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, målområdena för det 
nationella folkhälsoarbetet och Borås Stads Vision 2025.  
 
Valdeltagandet ökade i det senaste kommunalvalet. Tilliten till andra i samhället 
ligger kvar på samma nivå för den vuxna befolkningen i Borås. När det gäller 
den unga befolkningen är andelen som har tillit betydligt lägre. Här kan inga 
jämförelse göras över tid då det är en ny indikator. Det sociala och kulturella 
deltagandet bland vuxna ligger kvar på samma låga nivå och andelen med lågt 
socialt deltagande ökar med stigande ålder.  
 
En betydligt större andel av barnen med utländsk bakgrund lever i ekonomiskt 
utsatta hushåll, än barn med svensk bakgrund. Flera av nyckeltalen som 
beskriver barns och ungas uppväxtvillkor är oförändrade över en treårsperiod. 
Det gäller till exempel andelen som har någon vuxen att prata öppet och 
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Välfärdsbokslut 2018 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Välfärdsbokslutet 2018 och 
översänder det till Kommunfullmäktige.      

Sammanfattning 
Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnaderna mellan olika grupper i 
samhället ökar. Den sociala gradienten, det vill säga utbildning och 
socioekonomiska förhållanden, är tydlig. De grupper som har en lägre 
utbildningsnivå har i de allra flesta fall en sämre hälsa.  
 
I Välfärdsbokslutet kan man se att folkhälsan i Borås följer samma utveckling. 
Precis som för folkhälsoarbetet i Sverige ligger utmaningen för Borås i att 
jämna ut skillnaderna mellan olika grupper. Genom att uthålligt mäta 
förändringar i hälsa mellan kön, mellan geografiska områden och i olika 
åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, genomförande 
och uppföljning, t. ex i budgetarbetet.  
 
Flera förändringar i årets rapport har gjorts, som att exempelvis där det är 
möjligt presentera statistik på mindre geografiska områden än tidigare. 
Rapporten har också tagit ett nytt grepp kring den sociala hållbarheten genom 
att tydligare kopplas samman med det globala, nationella och det lokala arbetet i 
form av Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, målområdena för det 
nationella folkhälsoarbetet och Borås Stads Vision 2025.  
 
Valdeltagandet ökade i det senaste kommunalvalet. Tilliten till andra i samhället 
ligger kvar på samma nivå för den vuxna befolkningen i Borås. När det gäller 
den unga befolkningen är andelen som har tillit betydligt lägre. Här kan inga 
jämförelse göras över tid då det är en ny indikator. Det sociala och kulturella 
deltagandet bland vuxna ligger kvar på samma låga nivå och andelen med lågt 
socialt deltagande ökar med stigande ålder.  
 
En betydligt större andel av barnen med utländsk bakgrund lever i ekonomiskt 
utsatta hushåll, än barn med svensk bakgrund. Flera av nyckeltalen som 
beskriver barns och ungas uppväxtvillkor är oförändrade över en treårsperiod. 
Det gäller till exempel andelen som har någon vuxen att prata öppet och 
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förtroligt med. Samtidigt kan man se att några av nyckeltalen har förändrats i 
negativ riktning. Andelen som är medlem i en förening minskar och andelen 
som uppger att de blivit mobbade ökar. Andelen elever i årskurs 9 som är 
behöriga till yrkesprogram ökar något. Det är fortsatt stora skillnader mellan 
skolorna.  
 
Utbildningsnivån fortsätter att stiga i befolkningen, särskilt bland kvinnorna. 
Förvärvsfrekvensen ligger kvar på en hög nivå men det finns stora skillnader 
mellan könen och mellan geografiska områden. Inkomstfördelningen är ojämn 
om man jämför olika geografiska områden. Det geografiska området med högst 
medelinkomst tjänar mer än dubbelt så mycket jämfört med området med lägst 
medelinkomst. 
 
Två tredjedelar av den vuxna befolkningen är fysisk aktiva, vilket är oförändrat 
över tid. Bland unga minskar andelen som tränar ofta på sin fritid bland 
pojkarna i årskurs 1 på gymnasiet. Under en lång tid har det varit en positiv 
utveckling med allt fler ungdomar som avstår från alkohol och tobak i de tidiga 
tonåren. Denna positiva utveckling verkar fortsätta. När det gäller andelen unga 
som provat narkotika kan man inte se några skillnader över tid. Däremot finns 
skillnader mellan olika geografiska områden. I den vuxna befolkningen minskar 
andelen dagligrökare över tid.  
 
I åldersgruppen 65 år och äldre är det sociala deltagandet lägre än i de yngre 
åldersgrupperna. Trenden över tid är stabil. Medelinkomsten ökar över tid men 
där finns stora skillnader mellan könen och mellan geografiska områden. 
Skador genom olycksfall är fortsatt högre i Borås jämfört med Riket.              

Ärendet i sin helhet 
Välfärdsbokslutet är ett sätt att följa den sociala hållbarheten i Borås Stad. 
Bokslutet beskriver med hjälp av tidsserier utvecklingen för ett antal indikatorer 
som valts ut. Rapporten är uppdelad i fem avsnitt, alla avsnitt med ett särskilt 
fokus. Det första avsnittet handlar om delaktighet, inflytande och tillit. Det 
visar vikten av att kunna påverka sina egna livsvillkor och vara delaktig i 
utvecklingen av samhället. Det andra avsnittet handlar om goda uppväxtvillkor. 
För att uppnå en jämlik hälsa behöver tyngden läggas på tidiga insatser tidigt i 
barnens liv. Det är under barn- och ungdomstiden som förutsättningarna för 
resten av livet skapas. Tredje avsnittet fokuserar på den vuxna befolkningen 
upp till 65 år. Det handlar om livsvillkor och levnadsförhållanden och vilka 
möjligheter individer har för att leva ett gott liv med god hälsa. Avsnitt fyra 
handlar om levnadsvanornas betydelse för hälsa. Det femte och sista avsnittet 
handlar om det hälsosamma åldrandet och varför det är viktigt att diskussionen 
om äldre och åldrandet betonar möjligheter och resurser istället för att fokusera 
på kostnader.  
 
Flera förändringar i årets rapport har gjorts, som att exempelvis där det är 
möjligt presentera statistik på mindre geografiska områden än tidigare. 
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förtroligt med. Samtidigt kan man se att några av nyckeltalen har förändrats i 
negativ riktning. Andelen som är medlem i en förening minskar och andelen 
som uppger att de blivit mobbade ökar. Andelen elever i årskurs 9 som är 
behöriga till yrkesprogram ökar något. Det är fortsatt stora skillnader mellan 
skolorna.  
 
Utbildningsnivån fortsätter att stiga i befolkningen, särskilt bland kvinnorna. 
Förvärvsfrekvensen ligger kvar på en hög nivå men det finns stora skillnader 
mellan könen och mellan geografiska områden. Inkomstfördelningen är ojämn 
om man jämför olika geografiska områden. Det geografiska området med högst 
medelinkomst tjänar mer än dubbelt så mycket jämfört med området med lägst 
medelinkomst. 
 
Två tredjedelar av den vuxna befolkningen är fysisk aktiva, vilket är oförändrat 
över tid. Bland unga minskar andelen som tränar ofta på sin fritid bland 
pojkarna i årskurs 1 på gymnasiet. Under en lång tid har det varit en positiv 
utveckling med allt fler ungdomar som avstår från alkohol och tobak i de tidiga 
tonåren. Denna positiva utveckling verkar fortsätta. När det gäller andelen unga 
som provat narkotika kan man inte se några skillnader över tid. Däremot finns 
skillnader mellan olika geografiska områden. I den vuxna befolkningen minskar 
andelen dagligrökare över tid.  
 
I åldersgruppen 65 år och äldre är det sociala deltagandet lägre än i de yngre 
åldersgrupperna. Trenden över tid är stabil. Medelinkomsten ökar över tid men 
där finns stora skillnader mellan könen och mellan geografiska områden. 
Skador genom olycksfall är fortsatt högre i Borås jämfört med Riket.              

Ärendet i sin helhet 
Välfärdsbokslutet är ett sätt att följa den sociala hållbarheten i Borås Stad. 
Bokslutet beskriver med hjälp av tidsserier utvecklingen för ett antal indikatorer 
som valts ut. Rapporten är uppdelad i fem avsnitt, alla avsnitt med ett särskilt 
fokus. Det första avsnittet handlar om delaktighet, inflytande och tillit. Det 
visar vikten av att kunna påverka sina egna livsvillkor och vara delaktig i 
utvecklingen av samhället. Det andra avsnittet handlar om goda uppväxtvillkor. 
För att uppnå en jämlik hälsa behöver tyngden läggas på tidiga insatser tidigt i 
barnens liv. Det är under barn- och ungdomstiden som förutsättningarna för 
resten av livet skapas. Tredje avsnittet fokuserar på den vuxna befolkningen 
upp till 65 år. Det handlar om livsvillkor och levnadsförhållanden och vilka 
möjligheter individer har för att leva ett gott liv med god hälsa. Avsnitt fyra 
handlar om levnadsvanornas betydelse för hälsa. Det femte och sista avsnittet 
handlar om det hälsosamma åldrandet och varför det är viktigt att diskussionen 
om äldre och åldrandet betonar möjligheter och resurser istället för att fokusera 
på kostnader.  
 
Flera förändringar i årets rapport har gjorts, som att exempelvis där det är 
möjligt presentera statistik på mindre geografiska områden än tidigare. 
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Rapporten har också tagit ett nytt grepp kring den sociala hållbarheten genom 
att tydligare kopplas samman med det globala, nationella och det lokala arbetet i 
form av Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, målområdena för det 
nationella folkhälsoarbetet och Borås Stads Vision 2025.  
 
Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnaderna mellan olika grupper i 
samhället ökar. Den sociala gradienten, det vill säga utbildning och 
socioekonomiska förhållanden, är tydlig. De grupper som har en lägre 
utbildningsnivå har i de allra flesta fall en sämre hälsa. Att ojämlikhet i hälsa 
kostar är också lätt att inse. Den ohälsa och förtida död som ojämlikheten 
mellan exempelvis olika utbildningsgrupper representerar handlar inte enbart 
om mänskligt lidande och förlorade levnadsår utan även om direkta kostnader 
kopplade till ohälsan i form av produktions- 
bortfall, sjukvård och sjukskrivning. Därtill kommer de kostnader som är 
förknippade med ohälsans sociala bestämningsfaktorer, exempelvis för 
arbetslöshetsersättning. 
 
I Välfärdsbokslutet kan man se att folkhälsan i Borås följer samma utveckling. 
Precis som för folkhälsoarbetet i Sverige ligger utmaningen för Borås i att 
jämna ut skillnaderna mellan olika grupper. Genom att uthålligt mäta 
förändringar i hälsa mellan kön, mellan geografiska områden och i olika 
åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, genomförande 
och uppföljning, t. ex i budgetarbetet.  
 
Valdeltagandet ökade i det senaste kommunalvalet. Då valdistrikten ändrats 
sedan valet 2014 kan inga jämförelser över tid på geografiska områden göras. 
Bland eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet är det en låg andel som 
anser sig ha inflytande i skolan och relativt få anser sig ha möjligheter att 
framföra sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. Tilliten till andra i 
samhället ligger kvar på samma nivå för den vuxna befolkningen i Borås. När 
det gäller den unga befolkningen är andelen som har tillit betydligt lägre. Här 
kan inga jämförelse göras över tid då det är en ny indikator. Det sociala och 
kulturella deltagandet bland vuxna ligger kvar på samma låga nivå och andelen 
med lågt socialt deltagande ökar med stigande ålder.  
 
Barns och ungas uppväxtvillkor är olika, vilket t. ex visar sig när man jämför 
andelen barn som växer upp i ekonomiskt utsatta hushåll. En betydligt större 
andel av barnen med utländsk bakgrund lever i ekonomiskt utsatta hushåll, än 
barn med svensk bakgrund. Den totala andelen minskar dock över tid. Flera av 
nyckeltalen som beskriver barns och ungas uppväxtvillkor är oförändrade över 
en treårsperiod. Det gäller till exempel andelen som har någon vuxen att prata 
öppet och förtroligt med. Det gäller också de relativt höga talen för 
psykosomatiska besvär så som sömnsvårigheter, huvudvärk och ont i magen. 
Samtidigt kan man se att några av nyckeltalen har förändrats i negativ riktning. 
Andelen som är medlem i en förening minskar. Det gör också andelen som 
uppger att de blivit mobbade. Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till 
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yrkesprogram ökar något, det är flickorna som står för ökningen. Det är fortsatt 
stora skillnader mellan skolorna.  
 
Utbildningsnivån fortsätter att stiga i befolkningen, särskilt bland kvinnorna. 
Förvärvsfrekvensen ligger kvar på en hög nivå men det finns stora skillnader 
mellan könen och mellan geografiska områden. Ungdomsarbetslösheten har 
under flera år minskat men under 2016 ökade den något igen. Nu är trenden 
stabil. Inkomstfördelningen är ojämn om man jämför olika geografiska 
områden. Det geografiska området med högst medelinkomst tjänar mer än 
dubbelt så mycket jämfört med området med lägst medelinkomst. Andelen 
vuxna som avstår att gå ut ensamma ökar över tid och är högre i Borås än för 
Riket.  
 
Två tredjedelar av den vuxna befolkningen är fysisk aktiva, vilket är oförändrat 
över tid. Bland unga minskar andelen som tränar ofta på sin fritid bland 
pojkarna i årskurs 1 på gymnasiet. Det är fortsatt en lägre andel flickor än 
pojkar som tränar ofta på sin fritid. Under en lång tid har det varit en positiv 
utveckling med allt fler ungdomar som avstår från alkohol och tobak i de tidiga 
tonåren. Denna positiva utveckling verkar fortsätta. Det är dock värt att notera 
att alkoholvanorna bland gymnasieelever och många vuxna fortfarande har en 
oroande hög nivå. När det gäller andelen unga som provat narkotika kan man 
inte se några skillnader över tid. Däremot finns skillnader mellan olika 
geografiska områden. I den vuxna befolkningen minskar andelen dagligrökare 
över tid.  
 
I åldersgruppen 65 år och äldre är det sociala deltagandet lägre än i de yngre 
åldersgrupperna. Trenden över tid är stabil. Medelinkomsten ökar över tid men 
där finns stora skillnader mellan könen och mellan geografiska områden. 
Skador genom olycksfall är fortsatt högre i Borås jämfört med Riket. 
Tendensen är att skadorna bland män ökar och att de minskar något bland 
kvinnorna.  

Beslutsunderlag 
1. Välfärdsbokslutet 2018                               

Beslutet expedieras till 
1. Kommunfullmäktige 
 
 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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yrkesprogram ökar något, det är flickorna som står för ökningen. Det är fortsatt 
stora skillnader mellan skolorna.  
 
Utbildningsnivån fortsätter att stiga i befolkningen, särskilt bland kvinnorna. 
Förvärvsfrekvensen ligger kvar på en hög nivå men det finns stora skillnader 
mellan könen och mellan geografiska områden. Ungdomsarbetslösheten har 
under flera år minskat men under 2016 ökade den något igen. Nu är trenden 
stabil. Inkomstfördelningen är ojämn om man jämför olika geografiska 
områden. Det geografiska området med högst medelinkomst tjänar mer än 
dubbelt så mycket jämfört med området med lägst medelinkomst. Andelen 
vuxna som avstår att gå ut ensamma ökar över tid och är högre i Borås än för 
Riket.  
 
Två tredjedelar av den vuxna befolkningen är fysisk aktiva, vilket är oförändrat 
över tid. Bland unga minskar andelen som tränar ofta på sin fritid bland 
pojkarna i årskurs 1 på gymnasiet. Det är fortsatt en lägre andel flickor än 
pojkar som tränar ofta på sin fritid. Under en lång tid har det varit en positiv 
utveckling med allt fler ungdomar som avstår från alkohol och tobak i de tidiga 
tonåren. Denna positiva utveckling verkar fortsätta. Det är dock värt att notera 
att alkoholvanorna bland gymnasieelever och många vuxna fortfarande har en 
oroande hög nivå. När det gäller andelen unga som provat narkotika kan man 
inte se några skillnader över tid. Däremot finns skillnader mellan olika 
geografiska områden. I den vuxna befolkningen minskar andelen dagligrökare 
över tid.  
 
I åldersgruppen 65 år och äldre är det sociala deltagandet lägre än i de yngre 
åldersgrupperna. Trenden över tid är stabil. Medelinkomsten ökar över tid men 
där finns stora skillnader mellan könen och mellan geografiska områden. 
Skador genom olycksfall är fortsatt högre i Borås jämfört med Riket. 
Tendensen är att skadorna bland män ökar och att de minskar något bland 
kvinnorna.  

Beslutsunderlag 
1. Välfärdsbokslutet 2018                               

Beslutet expedieras till 
1. Kommunfullmäktige 
 
 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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§ 74 Dnr FOFN 2019-00075 1.1.3.1 

Välfärdsbokslut 2018  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Välfärdsbokslutet 2018 och 
översänder det till Kommunfullmäktige.      

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnaderna mellan olika grupper i 
samhället ökar. Den sociala gradienten, det vill säga utbildning och 
socioekonomiska förhållanden, är tydlig. De grupper som har en lägre 
utbildningsnivå har i de allra flesta fall en sämre hälsa.  
 
I Välfärdsbokslutet kan man se att folkhälsan i Borås följer samma utveckling. 
Precis som för folkhälsoarbetet i Sverige ligger utmaningen för Borås i att 
jämna ut skillnaderna mellan olika grupper. Genom att uthålligt mäta 
förändringar i hälsa mellan kön, mellan geografiska områden och i olika 
åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, genomförande 
och uppföljning, t. ex i budgetarbetet.  
 
Flera förändringar i årets rapport har gjorts, som att exempelvis där det är 
möjligt presentera statistik på mindre geografiska områden än tidigare. 
Rapporten har också tagit ett nytt grepp kring den sociala hållbarheten genom 
att tydligare kopplas samman med det globala, nationella och det lokala arbetet i 
form av Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, målområdena för det 
nationella folkhälsoarbetet och Borås Stads Vision 2025.  
 
Valdeltagandet ökade i det senaste kommunalvalet. Tilliten till andra i samhället 
ligger kvar på samma nivå för den vuxna befolkningen i Borås. När det gäller 
den unga befolkningen är andelen som har tillit betydligt lägre. Här kan inga 
jämförelse göras över tid då det är en ny indikator. Det sociala och kulturella 
deltagandet bland vuxna ligger kvar på samma låga nivå och andelen med lågt 
socialt deltagande ökar med stigande ålder.  
 
En betydligt större andel av barnen med utländsk bakgrund lever i ekonomiskt 
utsatta hushåll, än barn med svensk bakgrund. Flera av nyckeltalen som 
beskriver barns och ungas uppväxtvillkor är oförändrade över en treårsperiod. 
Det gäller till exempel andelen som har någon vuxen att prata öppet och 
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förtroligt med. Samtidigt kan man se att några av nyckeltalen har förändrats i 
negativ riktning. Andelen som är medlem i en förening minskar och andelen 
som uppger att de blivit mobbade ökar. Andelen elever i årskurs 9 som är 
behöriga till yrkesprogram ökar något. Det är fortsatt stora skillnader mellan 
skolorna.  
 
Utbildningsnivån fortsätter att stiga i befolkningen, särskilt bland kvinnorna. 
Förvärvsfrekvensen ligger kvar på en hög nivå men det finns stora skillnader 
mellan könen och mellan geografiska områden. Inkomstfördelningen är ojämn 
om man jämför olika geografiska områden. Det geografiska området med högst 
medelinkomst tjänar mer än dubbelt så mycket jämfört med området med lägst 
medelinkomst. 
 
Två tredjedelar av den vuxna befolkningen är fysisk aktiva, vilket är oförändrat 
över tid. Bland unga minskar andelen som tränar ofta på sin fritid bland 
pojkarna i årskurs 1 på gymnasiet. Under en lång tid har det varit en positiv 
utveckling med allt fler ungdomar som avstår från alkohol och tobak i de tidiga 
tonåren. Denna positiva utveckling verkar fortsätta. När det gäller andelen unga 
som provat narkotika kan man inte se några skillnader över tid. Däremot finns 
skillnader mellan olika geografiska områden. I den vuxna befolkningen minskar 
andelen dagligrökare över tid.  
 
I åldersgruppen 65 år och äldre är det sociala deltagandet lägre än i de yngre 
åldersgrupperna. Trenden över tid är stabil. Medelinkomsten ökar över tid men 
där finns stora skillnader mellan könen och mellan geografiska områden. 
Skador genom olycksfall är fortsatt högre i Borås jämfört med Riket.                

Beslutsunderlag 
1. Välfärdsbokslutet 2018                 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-05-21.  
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Håkan Eriksson (C)  Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-05-22. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-08-19 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00568 2.6.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Kv Carolus 1, Stora Kyrkogatan 4 - förhyrning av lokal 
för familjecentral för Förskoleförvaltningen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av lokal för 
familjecentral i Kv Carolus 1, Stora Kyrkogatan 4, för Förskolenämnden från 
den 1 januari 2020 med en avtalstid på 7 år och med en årlig hyresnivå på 
935 000 kronor. En förutsättning för beslut är att Förskolenämnden godkänner 
avtalsförslaget.         

 

Protokollsanteckningar 

Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.    

Ärendet i sin helhet 
Förskoleförvaltningen har i uppdrag att starta en familjecentral med central 
placering i staden. Lokalförsörjningsnämnden har som förslag att lokal av CS i 
Borås Förvaltning AB ska hyras för uppdraget. Det har pågått ett parallellt 
utredningsuppdrag i Förskoleförvaltningen samt mellan 
Lokalförsörjningsförvaltningen och fastighetsägaren och Förskoleförvaltningen 
har godkänt aktuell ritning daterad 2019-05-22. Eventuell 
verksamhetsanpassning som tillkommer efter denna fastslagna ritning blir en 
direkt kostnad för Förskoleförvaltningen. 

Den totala kostnaden för inhyrningen enligt förslag till avtal beräknas årligen 
uppgå till 935 000 kronor + index. Förskoleförvaltningen kommer att debiteras 
en årlig schablonkostnad enligt nuvarande internhyressystem som uppgår till 
961 480  kronor + index enligt Borås Stads budget. Föreslagen avtalstid är 7 år. 

 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 2019-08-19 
2. Skrivelse Förskolenämnden 2019-06-13 
3. Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden 2019-05-27 
4. Ritning 2019-05-22 
5. Framställan Förskolenämnden 2018-09-24  

Nr 137
Kv Carolus 1, Stora Kyrkogatan 4 - förhyrning av lokal 
för familjecentral för Förskoleförvaltningen

2019-08-19 Dnr KS 2019-00568 2.6.4.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

  
 

 

Beslut expedieras till 
Lokalförsörjningsnämnden 

Förskolenämnden 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Beslut expedieras till 
Lokalförsörjningsnämnden 

Förskolenämnden 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Borås Stad 
2019-08-19 

Kommunstyrelsen 
E7 Kv. Carolus 1, Stora Kyrkogatan 4 

 

Protokollsanteckning 
 

 

Sverigedemokraterna ser positivt på en ytterligare etablering av en familjecentral i Borås. Vi 
vill dock poängtera att en bättre geografisk spridning av familjecentralerna är att eftersträva, 
särskilt beaktat att det redan finns en etablerad familjecentral i stadsdelen Norrby. 

Inför framtiden avser Sverigedemokraterna fortsätta driva linjen om ytterligare etableringar 
av familjecentraler, främst placerade i Borås Stads serviceorter som idag har en begränsad 
tillgång till regional och kommunal service. 

 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-13 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00076 1.1.3.0 
 

  

 

Start av fjärde familjecentral på central plats i Borås 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att starta en fjärde familjecentral på central plats i 
Borås.  Förskolenämnden tillstyrker avtalsförslaget från 
Lokalförsörjningsnämnden och familjecentralen förläggs därmed till Herkules 
vårdcentral.      

Reservationer/Protokollsanteckning 
Leif Häggblom lämnar in en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 3 till 
protokollet).      

Ärendet i sin helhet 
För närvarande finns det tre familjecentraler i Borås Stad som är placerade 
på Sjöbo, Norrby och Boda och som vänder sig till samtliga bosatta i Borås 
Stad. På familjecentralerna bedrivs verksamheten i samverkan mellan fem 
samlokaliserade verksamheter; öppen förskola, socialtjänst med 
inriktning mot förebyggande arbete, mödrahälsovård, barnhälsovård och 
bibliotek. 
 
Målsättningen med familjecentral och öppen förskola är att stödja föräldrar i 
föräldraskapet och främja en god och jämlik hälsoutveckling hos alla barn. 
Verksamheterna ska främja integration mellan olika folkgrupper och vänder sig 
främst till föräldrar som väntar barn eller har barn som ännu inte har börjat 
förskoleklass. Utifrån barn och familjers behov skapas verksamhet som utgår 
från ett befolkningsperspektiv med hög tillgänglighet och därigenom är behovet 
av ytterligare familjecentraler och öppna förskolor angeläget.   
 
Vid Förskolenämndens sammanträde 2017-06-20 beslutade nämnden att starta 
en familjecentral alternativt familjecentralsliknande verksamhet med central 
placering. 

I Budget 2019 under Verksamhet 2019 fastslår Kommunfullmäktige att 
Förskolenämnden i samverkan med Individ och familjeomsorgsnämnden ska 
starta en familjecentral på en central plats i Borås. Medel för den fjärde 
familjecentralen finns avsatta i Kommunstyrelsens Budget 2019. Den fjärde 
familjecentralen förläggs till Herkules vårdcentral i Borås.  



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

B 2764
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  Sida 
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Avtalsförslag: 
Fastighet: Kv Carolus 1 
Adress: Stora Kyrkogatan 4 
Hyresvärd: CS i Borås Förvaltning AB 
Yta: 520 m2 

Hyra: 935 000 kr/år, 1 798kr/m2, Scahblon 1 849 kr m2 

Index: 100 % KPI 
Avtalstid: 7 år, 24 månaders uppsägning, 3 års förlängning 
Preliminär inflytt: 2020-01-01 
Moms: Exklusive     

Beslutsunderlag 
1. Budget 2019   
2. Lokalförsörjningsnämndens beslut avseende Kv Carolus1, Stora 

Kyrkogatan 4                              

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Anderas Ekström 
Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 

 

 

Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-13 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00076 1.1.3.0 
 

  

 

Start av fjärde familjecentral på central plats i Borås 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att starta en fjärde familjecentral på central plats i 
Borås.  Förskolenämnden tillstyrker avtalsförslaget från 
Lokalförsörjningsnämnden och familjecentralen förläggs därmed till Herkules 
vårdcentral.      

Reservationer/Protokollsanteckning 
Leif Häggblom lämnar in en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 3 till 
protokollet).      

Ärendet i sin helhet 
För närvarande finns det tre familjecentraler i Borås Stad som är placerade 
på Sjöbo, Norrby och Boda och som vänder sig till samtliga bosatta i Borås 
Stad. På familjecentralerna bedrivs verksamheten i samverkan mellan fem 
samlokaliserade verksamheter; öppen förskola, socialtjänst med 
inriktning mot förebyggande arbete, mödrahälsovård, barnhälsovård och 
bibliotek. 
 
Målsättningen med familjecentral och öppen förskola är att stödja föräldrar i 
föräldraskapet och främja en god och jämlik hälsoutveckling hos alla barn. 
Verksamheterna ska främja integration mellan olika folkgrupper och vänder sig 
främst till föräldrar som väntar barn eller har barn som ännu inte har börjat 
förskoleklass. Utifrån barn och familjers behov skapas verksamhet som utgår 
från ett befolkningsperspektiv med hög tillgänglighet och därigenom är behovet 
av ytterligare familjecentraler och öppna förskolor angeläget.   
 
Vid Förskolenämndens sammanträde 2017-06-20 beslutade nämnden att starta 
en familjecentral alternativt familjecentralsliknande verksamhet med central 
placering. 

I Budget 2019 under Verksamhet 2019 fastslår Kommunfullmäktige att 
Förskolenämnden i samverkan med Individ och familjeomsorgsnämnden ska 
starta en familjecentral på en central plats i Borås. Medel för den fjärde 
familjecentralen finns avsatta i Kommunstyrelsens Budget 2019. Den fjärde 
familjecentralen förläggs till Herkules vårdcentral i Borås.  
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Avtalsförslag: 
Fastighet: Kv Carolus 1 
Adress: Stora Kyrkogatan 4 
Hyresvärd: CS i Borås Förvaltning AB 
Yta: 520 m2 

Hyra: 935 000 kr/år, 1 798kr/m2, Scahblon 1 849 kr m2 

Index: 100 % KPI 
Avtalstid: 7 år, 24 månaders uppsägning, 3 års förlängning 
Preliminär inflytt: 2020-01-01 
Moms: Exklusive     

Beslutsunderlag 
1. Budget 2019   
2. Lokalförsörjningsnämndens beslut avseende Kv Carolus1, Stora 

Kyrkogatan 4                              

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Anderas Ekström 
Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 

 

 

Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-13 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00076 1.1.3.0 
 

  

 

Start av fjärde familjecentral på central plats i Borås 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att starta en fjärde familjecentral på central plats i 
Borås.  Förskolenämnden tillstyrker avtalsförslaget från 
Lokalförsörjningsnämnden och familjecentralen förläggs därmed till Herkules 
vårdcentral.      

Reservationer/Protokollsanteckning 
Leif Häggblom lämnar in en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 3 till 
protokollet).      

Ärendet i sin helhet 
För närvarande finns det tre familjecentraler i Borås Stad som är placerade 
på Sjöbo, Norrby och Boda och som vänder sig till samtliga bosatta i Borås 
Stad. På familjecentralerna bedrivs verksamheten i samverkan mellan fem 
samlokaliserade verksamheter; öppen förskola, socialtjänst med 
inriktning mot förebyggande arbete, mödrahälsovård, barnhälsovård och 
bibliotek. 
 
Målsättningen med familjecentral och öppen förskola är att stödja föräldrar i 
föräldraskapet och främja en god och jämlik hälsoutveckling hos alla barn. 
Verksamheterna ska främja integration mellan olika folkgrupper och vänder sig 
främst till föräldrar som väntar barn eller har barn som ännu inte har börjat 
förskoleklass. Utifrån barn och familjers behov skapas verksamhet som utgår 
från ett befolkningsperspektiv med hög tillgänglighet och därigenom är behovet 
av ytterligare familjecentraler och öppna förskolor angeläget.   
 
Vid Förskolenämndens sammanträde 2017-06-20 beslutade nämnden att starta 
en familjecentral alternativt familjecentralsliknande verksamhet med central 
placering. 

I Budget 2019 under Verksamhet 2019 fastslår Kommunfullmäktige att 
Förskolenämnden i samverkan med Individ och familjeomsorgsnämnden ska 
starta en familjecentral på en central plats i Borås. Medel för den fjärde 
familjecentralen finns avsatta i Kommunstyrelsens Budget 2019. Den fjärde 
familjecentralen förläggs till Herkules vårdcentral i Borås.  
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Avtalsförslag: 
Fastighet: Kv Carolus 1 
Adress: Stora Kyrkogatan 4 
Hyresvärd: CS i Borås Förvaltning AB 
Yta: 520 m2 

Hyra: 935 000 kr/år, 1 798kr/m2, Scahblon 1 849 kr m2 

Index: 100 % KPI 
Avtalstid: 7 år, 24 månaders uppsägning, 3 års förlängning 
Preliminär inflytt: 2020-01-01 
Moms: Exklusive     

Beslutsunderlag 
1. Budget 2019   
2. Lokalförsörjningsnämndens beslut avseende Kv Carolus1, Stora 

Kyrkogatan 4                              

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Anderas Ekström 
Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(5) 

Datum 
2019-09-02 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Ansvarsfördelning och process kopplat till Social 
bostäder 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 

- I Individ-och familjeomsorgsnämnden reglemente under § 2 stryks Det 
inkluderar ansvaret för bostadsanskaffning och istället läggs Det inkluderar 
bistånd vad gäller sociala bostäder enligt socialtjänstlagen till.  
 

- I Arbetslivsnämnden reglemente under § 2 läggs Ansvaret för 
bostadsanskaffning för sociala bostäder till. 
 

- Kommunstyrelsen får i uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en 
uppföljning kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits till 
Kommunfullmäktige i oktober 2020.  

 

Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) lämnar en protokollsanteckning, se 
bilaga. 
            

Sammanfattning  
Individ-och familjeomsorgsnämnden har ett kommunövergripande 
samordningsansvar för sociala boendefrågor samt ett ansvar för att driva 
arbetet med att utveckla insatser mot hemlöshet som finns beskrivet i Program 
mot hemlöshet i Borås Stad.  

Individ-och familjeomsorgsnämnden har lämnat in ett förslag om 
ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder, där förslag rörande 
ansvar och anskaffande av bostäder för sociala kontrakt ingår.     

Kommunstyrelsen föreslår att reglementena ändras så att Arbetslivsnämnden 
får ansvaret för bostadsanskaffning och Individ-och familjeomsorgsnämnden 
får ansvaret för att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial 
insats/andrahandskontrakt. Arbetslivsnämnden hanterar dock tillsvidare 
boendeinsatser för relationsvåldsenhetens målgrupp. 
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Avtalsförslag: 
Fastighet: Kv Carolus 1 
Adress: Stora Kyrkogatan 4 
Hyresvärd: CS i Borås Förvaltning AB 
Yta: 520 m2 

Hyra: 935 000 kr/år, 1 798kr/m2, Scahblon 1 849 kr m2 

Index: 100 % KPI 
Avtalstid: 7 år, 24 månaders uppsägning, 3 års förlängning 
Preliminär inflytt: 2020-01-01 
Moms: Exklusive     

Beslutsunderlag 
1. Budget 2019   
2. Lokalförsörjningsnämndens beslut avseende Kv Carolus1, Stora 

Kyrkogatan 4                              

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Anderas Ekström 
Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(5) 

Datum 
2019-09-02 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Ansvarsfördelning och process kopplat till Social 
bostäder 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 

- I Individ-och familjeomsorgsnämnden reglemente under § 2 stryks Det 
inkluderar ansvaret för bostadsanskaffning och istället läggs Det inkluderar 
bistånd vad gäller sociala bostäder enligt socialtjänstlagen till.  
 

- I Arbetslivsnämnden reglemente under § 2 läggs Ansvaret för 
bostadsanskaffning för sociala bostäder till. 
 

- Kommunstyrelsen får i uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en 
uppföljning kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits till 
Kommunfullmäktige i oktober 2020.  

 

Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) lämnar en protokollsanteckning, se 
bilaga. 
            

Sammanfattning  
Individ-och familjeomsorgsnämnden har ett kommunövergripande 
samordningsansvar för sociala boendefrågor samt ett ansvar för att driva 
arbetet med att utveckla insatser mot hemlöshet som finns beskrivet i Program 
mot hemlöshet i Borås Stad.  

Individ-och familjeomsorgsnämnden har lämnat in ett förslag om 
ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder, där förslag rörande 
ansvar och anskaffande av bostäder för sociala kontrakt ingår.     

Kommunstyrelsen föreslår att reglementena ändras så att Arbetslivsnämnden 
får ansvaret för bostadsanskaffning och Individ-och familjeomsorgsnämnden 
får ansvaret för att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial 
insats/andrahandskontrakt. Arbetslivsnämnden hanterar dock tillsvidare 
boendeinsatser för relationsvåldsenhetens målgrupp. 

 

Nr 138
Ansvarsfördelning och process kopplat till  
Social bostäder
2019-09-02 Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1  
Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Ärendet i sin helhet 
Bakgrund 

Individ-och familjeomsorgsnämnden har ett kommunövergripande 
samordningsansvar för sociala boendefrågor samt ett ansvar för att driva 
arbetet med att utveckla insatser mot hemlöshet som finns beskrivet i Program 
mot hemlöshet i Borås Stad.  

Ett av utvecklingsområdena i Programmet mot hemlöshet är ” Fler målgrupper, 
såsom äldre med behov av insatser från Vård-och äldrenämnden och personer med psykisk 
ohälsa som kan bo i egen lägenhet med stöd, ska ha möjlighet till sociala kontrakt för att 
ytterligare öka dessa personers möjlighet till inträde på bostadsmarknaden.” 

Individ-och familjeomsorgsnämnden har lämnat in ett förslag om 
ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder, där förslag rörande 
ansvar och anskaffande av bostäder för sociala kontrakt ingår.  Förslaget har 
först remitterats till Arbetslivsnämnden. Därefter har de kommunala 
bostadsbolagen, Vård-och äldrenämnden samt Sociala omsorgsnämnden lämnat 
sina yttranden.  

Stadsledningskansliet har även träffat berörda förvaltningar i det sociala klustret 
för att diskutera förslaget och få förtydliganden. 

Varför behövs en tydligare ansvarsfördelning? 

Arbetslivsnämnden och Individ-och familjeomsorgsnämnden kan idag bevilja 
sociala kontrakt och kan erbjuda egna bostäder till de brukare som fått beviljade 
insatser. Individ-och familjeomsorgsnämnden beviljar framförallt detta när det 
gäller missbrukare och Arbetslivsnämnden för övriga grupper enligt skrivelsen 
från Individ-och familjeomsorgsnämnden.  

För gruppen äldre har det funnits en speciell grupp kallad ”Spetsgruppen” för 
att hitta lösningar för de över 65 år som har en bostadsproblematik. I förslaget 
skulle denna grupp upphöra då de över 65 år skulle få sina ärenden handlagt av 
Individ-och familjeomsorgsnämnden. Målgruppen som individ-och 
familjeomsorgsnämnden får utökat ansvar för enligt förslaget: 

- Den som är bostadslös eller riskerar att bli bostadslös 

- Den som har uttalade svårigheter att på egen hand ha möjlighet att få en 
egen bostad pga. störningar, hyresskulder 

- Den som i övrig tillhör en socialt utsatt grupp som behöver någon form 
av stöd från de nämnder som bedriver socialttjänst. 

Individ-och familjeomsorgsnämnden får därmed ansvaret för att utreda, pröva 
och fatta beslut rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt. Nämnden 
poängterar att beviljandet av ett socialt kontrakt ska ske under förutsättning att 
andra möjligheter till att förhindra bostadslöshet övervägts och prövats i 
utredningen. 

Arbetslivsnämnden har en invändning till förslaget och det är att nämnden vill 
att personer som omfattas av Relationsvåldsenhetens målgrupp ska undantas 
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Ärendet i sin helhet 
Bakgrund 

Individ-och familjeomsorgsnämnden har ett kommunövergripande 
samordningsansvar för sociala boendefrågor samt ett ansvar för att driva 
arbetet med att utveckla insatser mot hemlöshet som finns beskrivet i Program 
mot hemlöshet i Borås Stad.  

Ett av utvecklingsområdena i Programmet mot hemlöshet är ” Fler målgrupper, 
såsom äldre med behov av insatser från Vård-och äldrenämnden och personer med psykisk 
ohälsa som kan bo i egen lägenhet med stöd, ska ha möjlighet till sociala kontrakt för att 
ytterligare öka dessa personers möjlighet till inträde på bostadsmarknaden.” 

Individ-och familjeomsorgsnämnden har lämnat in ett förslag om 
ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder, där förslag rörande 
ansvar och anskaffande av bostäder för sociala kontrakt ingår.  Förslaget har 
först remitterats till Arbetslivsnämnden. Därefter har de kommunala 
bostadsbolagen, Vård-och äldrenämnden samt Sociala omsorgsnämnden lämnat 
sina yttranden.  

Stadsledningskansliet har även träffat berörda förvaltningar i det sociala klustret 
för att diskutera förslaget och få förtydliganden. 

Varför behövs en tydligare ansvarsfördelning? 

Arbetslivsnämnden och Individ-och familjeomsorgsnämnden kan idag bevilja 
sociala kontrakt och kan erbjuda egna bostäder till de brukare som fått beviljade 
insatser. Individ-och familjeomsorgsnämnden beviljar framförallt detta när det 
gäller missbrukare och Arbetslivsnämnden för övriga grupper enligt skrivelsen 
från Individ-och familjeomsorgsnämnden.  

För gruppen äldre har det funnits en speciell grupp kallad ”Spetsgruppen” för 
att hitta lösningar för de över 65 år som har en bostadsproblematik. I förslaget 
skulle denna grupp upphöra då de över 65 år skulle få sina ärenden handlagt av 
Individ-och familjeomsorgsnämnden. Målgruppen som individ-och 
familjeomsorgsnämnden får utökat ansvar för enligt förslaget: 

- Den som är bostadslös eller riskerar att bli bostadslös 

- Den som har uttalade svårigheter att på egen hand ha möjlighet att få en 
egen bostad pga. störningar, hyresskulder 

- Den som i övrig tillhör en socialt utsatt grupp som behöver någon form 
av stöd från de nämnder som bedriver socialttjänst. 

Individ-och familjeomsorgsnämnden får därmed ansvaret för att utreda, pröva 
och fatta beslut rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt. Nämnden 
poängterar att beviljandet av ett socialt kontrakt ska ske under förutsättning att 
andra möjligheter till att förhindra bostadslöshet övervägts och prövats i 
utredningen. 

Arbetslivsnämnden har en invändning till förslaget och det är att nämnden vill 
att personer som omfattas av Relationsvåldsenhetens målgrupp ska undantas 
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ifrån Individ-och familjeomsorgsnämnden ansvar. Detta motiverar nämnden 
med att i dessa ärenden ingår bostad som en social insats för brukaren och 
därför är det viktigt att minimera antalet myndighetskontakter.  

När det gäller bostadsanskaffningen har Individ-och familjeomsorgsnämnden i 
sitt reglemente ansvaret för detta men i och med förslaget kommer alla 
förstahandskontrakt och andrahandskontrakt som både Arbetslivsnämnden och 
Individ-och familjeomsorgsnämnden har hos bostadsbolagen hamna hos 
Arbetslivsnämnden. Arbetslivsnämnden kommer därmed stå för anskaffning av 
bostäder, matchning och tilldelning av bostad utifrån beslut av Individ-och 
familjeomsorgsnämnden.  

Den frågan som det finns frågetecken kring är vem som ska vara hyresvärd. 
Individ-och familjeomsorgsnämnden föreslår att kontraktet ska växla mellan 
nämnderna beroende på om lägenheten är uthyrd (kontraktet hos Individ-och 
familjeomsorgsnämnden) eller om den ligger i lägenhetsbanken (hos 
Arbetslivsnämnden).  

Arbetslivsnämnden anser att detta blir ett otydligt ansvarsförhållande om vem 
som är hyresvärd växlar mellan förvaltningarna beroende på om lägenheten är 
uthyrd eller ligger i lägenhetsbanken. Nämnden tror inte att bostadsbolagen 
skulle uppskatta detta samt att det skulle innebära merarbete rent administrativt. 
AB Bostäder i Borås håller med Arbetslivsnämnden och anser att det är en 
nämnd som ska ha hand om förstahandskontrakten och att växla mellan två 
nämnder skulle öka administrationen. Fristadbostäder AB tillstryker också 
Arbetslivsnämndens förslag gällande detta.  

Fortsatt samverkan och samarbete 

Stadsledningskansliet träffade alla fyra förvaltningarna i det sociala klustret för 
att diskutera den boendesociala processen efter det att alla remissvar inkommit 
till Kommunstyrelsen. 

Arbetslivsförvaltningen och Individ-och familjeomsorgsförvaltningen 
klargjorde att förslaget innebär ett ramverk för hur ansvaret ska fördelas och att 
rutiner, hur de olika förvaltningarna ska samverka, överenskommelser med 
bostadsbolagen med mera ska diskuteras och beslutas efter det att beslut har 
tagits i Kommunfullmäktige. 

Sociala omsorgsförvaltningen och Vård-och äldreförvaltningen ser också behov 
av fortsatt samverkan då de kan ha brukare som bostadslösa och är i behov av 
t.ex. hemtjänst eller boendestöd. Här krävs också att rutiner kring samverkan 
mellan förvaltningarna tas fram och för att den enskildes behov ska vara i 
fokus. Det är viktigt att en nämnd har huvudansvaret för individen. 

Begäran om mer resurser 

Individ-och familjeomsorgsnämnden har begärt utökade resurser för att ta över 
uppdraget. Enligt uppgifter i skrivelsen är det ca 120-150 personer som har 
någon form av social bostad hos antingen Arbetslivsnämnden eller Individ-och 
familjeomsorgsnämnden. Individ-och familjeomsorgsförvaltningen har uppgivit 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

B 2770

Borås Stad 
  Sida 

4(5) 
 

 

att det finns ca 19 personer från Sociala omsorgsförvaltningen och Vård-och 
äldreförvaltningen som har varit i behov av en social bostad men fått stöd 
genom den så kallade spetsgruppen. Då det enligt förvaltningen finns ett 
mörkertal kring hur många personer som eventuellt skulle bli aktuella för ett 
socialt kontrakt i och med det nya förslaget är det svårt att få en uppskattning 
om hur många det är som skulle söka om att få ett socialt kontrakt.  

Individ-och familjeomsorgsförvaltningen har vid ett möte med 
Stadsledningskansliet uppgivit att de utökade resurserna handlar om 2 
heltidstjänster då den nya boendeprocessen tar en höjd för en ambitionsökning 
när det gäller utredning, vägledning och stöd till människor i utsatta 
hemlöshetssituationer.   

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsens hållning är att det ska vara en väg in för både brukaren och en 
väg in för bostadsbolagen. I programmet mot hemlöshet i Borås Stad står det 
”Det behövs utvecklas en samordnad bostadsanskaffning för personer inom socialtjänstens 
målgrupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Att utveckla en väg in till 
Borås Stad för de som har en social boendeproblematik.”  Kommunstyrelsen anser 
därför att brukaren ska ha kontakt med Individ-och familjeomsorgsnämnden 
när det gäller det sociala kontraktet och den sociala insatsen. Bostadsbolagen 
ska ha kontakt med Arbetslivsnämnden när det gäller hyreskontrakten. Det är 
Borås Stad som är hyresvärden för brukaren och Borås Stad som samordnar 
och innehar hyreskontrakten samt är kontaktperson med bostadsbolagen.  
Sammanfattningsvis vänder sig brukaren med sina ärenden rörande det sociala 
kontraktet till Individ-och familjeomsorgsnämnden och bostadsbolagen har 
enbart kontakt med Arbetslivsnämnden.   
 
När det gäller frågan om relationsvåldsenheten är Kommunstyrelsens 
bedömning att Arbetslivsnämnden fortsätter att handlägga dessa ärenden för 
målgruppen då det blir en enhetlig insats. 

Det är viktigt att poängtera att socialtjänsten inte har någon generellt ansvar att 
ordna boenden till bostadslösa och att det inte är tal om att Individ-och 
familjeomsorgsnämnden ska bli en bostadsförmedling till alla som inte har en 
bostad. Däremot är det viktigt att nämnderna som möter människor som inte 
faller inom målgruppen signalerar till Kommunstyrelsen som har 
bostadsförsörjningsansvaret att det kan finnas grupper som inte får någon 
bostad på grund av andra skäl.  

Individ-och familjeomsorgsnämnden får återkomma med sina anspråk på 
utökade resurser i budgetprocessen för att det ska hanteras enligt vanlig 
ordning. 

Individ-och familjeomsorgsnämnden anger i sin skrivelse att ”Överenskommelse 
behövs med de kommunala bostadsbolagen kring processen kring andrahandskontrakt samt 
kring de överenskommelser som finns avseende förstahandskontrakt” samt att ”Det behövs 
tas fram rutiner för samverkan och detaljerat arbetssätt för olika aktiviteter i processen.”  
Då det återstår arbete kring att bland annat ta fram rutiner och 
överenskommelser kring de sociala kontrakten efter att ansvarsförhållanden 
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att det finns ca 19 personer från Sociala omsorgsförvaltningen och Vård-och 
äldreförvaltningen som har varit i behov av en social bostad men fått stöd 
genom den så kallade spetsgruppen. Då det enligt förvaltningen finns ett 
mörkertal kring hur många personer som eventuellt skulle bli aktuella för ett 
socialt kontrakt i och med det nya förslaget är det svårt att få en uppskattning 
om hur många det är som skulle söka om att få ett socialt kontrakt.  

Individ-och familjeomsorgsförvaltningen har vid ett möte med 
Stadsledningskansliet uppgivit att de utökade resurserna handlar om 2 
heltidstjänster då den nya boendeprocessen tar en höjd för en ambitionsökning 
när det gäller utredning, vägledning och stöd till människor i utsatta 
hemlöshetssituationer.   

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsens hållning är att det ska vara en väg in för både brukaren och en 
väg in för bostadsbolagen. I programmet mot hemlöshet i Borås Stad står det 
”Det behövs utvecklas en samordnad bostadsanskaffning för personer inom socialtjänstens 
målgrupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Att utveckla en väg in till 
Borås Stad för de som har en social boendeproblematik.”  Kommunstyrelsen anser 
därför att brukaren ska ha kontakt med Individ-och familjeomsorgsnämnden 
när det gäller det sociala kontraktet och den sociala insatsen. Bostadsbolagen 
ska ha kontakt med Arbetslivsnämnden när det gäller hyreskontrakten. Det är 
Borås Stad som är hyresvärden för brukaren och Borås Stad som samordnar 
och innehar hyreskontrakten samt är kontaktperson med bostadsbolagen.  
Sammanfattningsvis vänder sig brukaren med sina ärenden rörande det sociala 
kontraktet till Individ-och familjeomsorgsnämnden och bostadsbolagen har 
enbart kontakt med Arbetslivsnämnden.   
 
När det gäller frågan om relationsvåldsenheten är Kommunstyrelsens 
bedömning att Arbetslivsnämnden fortsätter att handlägga dessa ärenden för 
målgruppen då det blir en enhetlig insats. 

Det är viktigt att poängtera att socialtjänsten inte har någon generellt ansvar att 
ordna boenden till bostadslösa och att det inte är tal om att Individ-och 
familjeomsorgsnämnden ska bli en bostadsförmedling till alla som inte har en 
bostad. Däremot är det viktigt att nämnderna som möter människor som inte 
faller inom målgruppen signalerar till Kommunstyrelsen som har 
bostadsförsörjningsansvaret att det kan finnas grupper som inte får någon 
bostad på grund av andra skäl.  

Individ-och familjeomsorgsnämnden får återkomma med sina anspråk på 
utökade resurser i budgetprocessen för att det ska hanteras enligt vanlig 
ordning. 

Individ-och familjeomsorgsnämnden anger i sin skrivelse att ”Överenskommelse 
behövs med de kommunala bostadsbolagen kring processen kring andrahandskontrakt samt 
kring de överenskommelser som finns avseende förstahandskontrakt” samt att ”Det behövs 
tas fram rutiner för samverkan och detaljerat arbetssätt för olika aktiviteter i processen.”  
Då det återstår arbete kring att bland annat ta fram rutiner och 
överenskommelser kring de sociala kontrakten efter att ansvarsförhållanden 
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ändrats, anser Kommunstyrelsen att en uppföljning av arbetet ska göras. Detta 
för att säkerställa att boendeprocessen blir bra för den enskilde som söker stöd 
men också för att följa upp att det inte kvarstår några frågetecken kring vem 
som ska göra vad. Då det även finns oklarheter kring hur många som kommer 
att söka ett socialt kontrakt är det även intressant att om den utökade 
målgruppen för Individ-och familjeomsorgsnämnden inneburit mer 
ansökningar om socialt boende.  
 
Kommunstyrelsen föreslår även Kommunfullmäktige att reglementena bör 
ändras för Individ-och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden då 
ansvaren föreslås ändras.  

   

Beslutsunderlag 
1. Reglemente för Arbetslivsnämnden (160) 
2. Reglemente för Individ-och familjeomsorgsnämnden (170) 
3. Skrivelse från Individ-och familjeomsorgsnämnden (10) 
4. Remissammanställning 
5. Yttrande från Arbetslivsnämnden (40) 
6. Yttrande från Sociala omsorgsnämnden 150) 
7. Yttrande från Vård-och äldrenämnden (110) 
8. Yttrande från AB Toarpshus (140) 
9. Yttrande från AB Bostäder i Borås (90)  
10. Yttrande från Fristadsbostäder AB (100) 
11. Yttrande från Viskaforshem AB (120) 
12. Yttrande från AB Sandhultsbostäder (130)   

 
 

Malin Carlsson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Ericsson 

   Avdelningschef 
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KU1 Protokollsanteckning, Kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-02 

Förslag till ansvarsfördelning och process kring 
sociala bostäder 
 
 
Vänsterpartiet välkomnar att ärendet kommer upp för beslut och har tidigare pekat på vikten 
av att förtydliga ansvaret för kommunens arbete med sociala kontrakt. Vi är ense med 
förslaget att bedömning om insatser ska göras av Individ- och familjeomsorgsnämnden, 
förutom när det gäller Relationsvåldsenhetens målgrupp.  
 
När det gäller var ansvaret för bostadsanskaffningen ska placeras ser vi risker med det 
nuvarande förslaget. En förutsättning för att gynnande biståndsbeslut ska kunna verkställas är 
att det finns tillräckligt med bostäder att tillgå för detta ändamål. Detta skulle tala för att också 
ansvaret för bostadsanskaffningen behöver ligga på Individ- och familjeomsorgsnämnden 
istället för på Arbetslivsnämnden.  
 
Samtidigt förstår vi värdet för bostadsbolagen med en väg in till kommunen. I dagsläget 
föreslår vi därför ingen förändring av detta, men vi förutsätter att denna fråga belyses i den 
aviserade uppföljningen. 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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KU1 Protokollsanteckning, Kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-02 

Förslag till ansvarsfördelning och process kring 
sociala bostäder 
 
 
Vänsterpartiet välkomnar att ärendet kommer upp för beslut och har tidigare pekat på vikten 
av att förtydliga ansvaret för kommunens arbete med sociala kontrakt. Vi är ense med 
förslaget att bedömning om insatser ska göras av Individ- och familjeomsorgsnämnden, 
förutom när det gäller Relationsvåldsenhetens målgrupp.  
 
När det gäller var ansvaret för bostadsanskaffningen ska placeras ser vi risker med det 
nuvarande förslaget. En förutsättning för att gynnande biståndsbeslut ska kunna verkställas är 
att det finns tillräckligt med bostäder att tillgå för detta ändamål. Detta skulle tala för att också 
ansvaret för bostadsanskaffningen behöver ligga på Individ- och familjeomsorgsnämnden 
istället för på Arbetslivsnämnden.  
 
Samtidigt förstår vi värdet för bostadsbolagen med en väg in till kommunen. I dagsläget 
föreslår vi därför ingen förändring av detta, men vi förutsätter att denna fråga belyses i den 
aviserade uppföljningen. 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2018-10-23 

 
 

Instans 
Arbetslivsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 111 Dnr ALN 2018-00091 1.1.3.1 

Remiss: Förslag till ansvarsfördelning och process 
kring sociala bostäder 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden föreslås tillstyrka Individ och familjeomsorgens förslag om 
process kring sociala bostäder. Förändringar i förslaget är att 
Arbetslivsnämnden ansvarar för alla förstandskontrakt då det krävs en 
andrahandsuthyrning s.k. sociala kontrakt. Detta för att göra en tydlig 
ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och en kontakt med  bostadsbolagen. 
Beslut om socialt kontrakt skall ligga kvar på Arbetslivsnämnden för personer 
som omfattas av Relationsvåldsenhetens målgrupp då det ingår som en 
samordnad social insats. 

Reservationer/Protokollsanteckning  
Birgitta Bergman (M) och Jessica Bjurén (M) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt eget förslag .  

Sammanfattning av ärendet 
Arbetlivsnämnden skall tillgodose behovet av bostäder för anvisade nyanlända 
familjer och vuxna med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd enligt 
anvisningslagen. Nämnden har också ansvar att erbjuda skyddat boende för 
personer som är utsatta av relationsvåld eller  hedersrelaterat våld. Dessutom 
hanteras s.k. social kontraktrakt främst för barnfamiljer som inte har möjlighet 
att få ett eget hyreskontrakt. Att samla resurserna för att mer effektivt arbeta 
med boende i en boendeanskaffningsenhet hos Arbetslivsnämnden som Individ 
och familjeomsorgen föreslår är därför mycket positivt. Det är viktigt att 
ansvaret för hyresavtalet läggs helt på Arbetslivsnämnden och inte som Individ 
och Familjeomsorgen föreslår att den skall växla mellan förvaltningarna 
beroende om bostadstaden är uthyrd eller ligger i platsbanken. Enligt Individ 
och Familjeomsorgens förslag skulle det innebära en mycket otydlig 
ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och administrativt merarbete. Detta är 
heller inget som bostadsbolagen skulle föredra. Bostadsbolagens önskan är att 
det skall vara en kontaktväg som har ansvaret både för anskaffning och ansvara 
för bostaden vilket ger en god trygghet för fastighetsägaren. Det skulle också 
vara försvårande om man ofta skulle behöva ändra förstahandskontrakten 
mellan förvaltningarna då bostaden skulle ligga i platsbanken eller vara uthyrd i 
andra hand. Ett förtydligande från förslaget är för Relationsvåldsenhetens 
målgrupp att beslutet ligger kvar på Arbetslivsnämnden då det i dessa ärenden 
ingår i en samordnad social insats.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Förslag till ansvarsfördelning och process kring  sociala bostäder  

2. Bilaga Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder 

3. Protokollsutdrag 2018-06-19, § 69 Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Samarbetsuppdrag boendeprocessen 
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Sammanträdesdatum 
2018-10-23 

 
 

Instans 
Arbetslivsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 111 Dnr ALN 2018-00091 1.1.3.1 

Remiss: Förslag till ansvarsfördelning och process 
kring sociala bostäder 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden föreslås tillstyrka Individ och familjeomsorgens förslag om 
process kring sociala bostäder. Förändringar i förslaget är att 
Arbetslivsnämnden ansvarar för alla förstandskontrakt då det krävs en 
andrahandsuthyrning s.k. sociala kontrakt. Detta för att göra en tydlig 
ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och en kontakt med  bostadsbolagen. 
Beslut om socialt kontrakt skall ligga kvar på Arbetslivsnämnden för personer 
som omfattas av Relationsvåldsenhetens målgrupp då det ingår som en 
samordnad social insats. 

Reservationer/Protokollsanteckning  
Birgitta Bergman (M) och Jessica Bjurén (M) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt eget förslag .  

Sammanfattning av ärendet 
Arbetlivsnämnden skall tillgodose behovet av bostäder för anvisade nyanlända 
familjer och vuxna med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd enligt 
anvisningslagen. Nämnden har också ansvar att erbjuda skyddat boende för 
personer som är utsatta av relationsvåld eller  hedersrelaterat våld. Dessutom 
hanteras s.k. social kontraktrakt främst för barnfamiljer som inte har möjlighet 
att få ett eget hyreskontrakt. Att samla resurserna för att mer effektivt arbeta 
med boende i en boendeanskaffningsenhet hos Arbetslivsnämnden som Individ 
och familjeomsorgen föreslår är därför mycket positivt. Det är viktigt att 
ansvaret för hyresavtalet läggs helt på Arbetslivsnämnden och inte som Individ 
och Familjeomsorgen föreslår att den skall växla mellan förvaltningarna 
beroende om bostadstaden är uthyrd eller ligger i platsbanken. Enligt Individ 
och Familjeomsorgens förslag skulle det innebära en mycket otydlig 
ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och administrativt merarbete. Detta är 
heller inget som bostadsbolagen skulle föredra. Bostadsbolagens önskan är att 
det skall vara en kontaktväg som har ansvaret både för anskaffning och ansvara 
för bostaden vilket ger en god trygghet för fastighetsägaren. Det skulle också 
vara försvårande om man ofta skulle behöva ändra förstahandskontrakten 
mellan förvaltningarna då bostaden skulle ligga i platsbanken eller vara uthyrd i 
andra hand. Ett förtydligande från förslaget är för Relationsvåldsenhetens 
målgrupp att beslutet ligger kvar på Arbetslivsnämnden då det i dessa ärenden 
ingår i en samordnad social insats.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Förslag till ansvarsfördelning och process kring  sociala bostäder  

2. Bilaga Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder 

3. Protokollsutdrag 2018-06-19, § 69 Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Samarbetsuppdrag boendeprocessen 
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Sammanträdesdatum 
2018-10-23 

 
 

Instans 
Arbetslivsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

4. Skrivelse Individ- och familjeomsorgsnämnden Ansvarsfördelning och 
process kopplat till sociala bostäder 

Yrkanden 
Birgitta Bergman (M) lägger för moderaterna och kristdemokraterna ett 
alternativt beslutsförslag (se bilaga 1).  

Proposition 
Ordföranden Lars-Åke Johansson (S) ställer förslagen mot varandra och finner 
att Arbetslivsnämnden beslutar enligt liggande förslag. 

 

 

 

 

Arbetslivsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 72 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
arbetsliv@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Lennart Gustavsson 
Handläggare 
033-35 33 98 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-10-23 

Instans 
Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2018-00091 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Förslag till ansvarsfördelning och process 
kring sociala bostäder 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden föreslås tillstyrka Individ och familjeomsorgens förslag om 
process kring sociala bostäder. Förändringar i förslaget är att 
Arbetslivsnämnden ansvarar för alla förstandskontrakt då det krävs en 
andrahandsuthyrning s.k. sociala kontrakt. Detta för att göra en tydlig 
ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och en kontakt med  bostadsbolagen. 
Beslut om socialt kontrakt skall ligga kvar på Arbetslivsnämnden för personer 
som omfattas av Relationsvåldsenhetens målgrupp då det ingår som en 
samordnad social insats. .         

Sammanfattning 
Arbetlivsnämnden skall tillgodose behovet av bostäder för anvisade nyanlända 
familjer och vuxna med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd enligt 
anvisningslagen. Nämnden har också ansvar att erbjuda skyddat boende för 
personer som är utsatta av relationsvåld eller  hedersrelaterat våld. Dessutom 
hanteras s.k. social kontraktrakt främst för barnfamiljer som inte har möjlighet 
att få ett eget hyreskontrakt. Att samla resurserna för att mer effektivt arbeta 
med boende i en boendeanskaffningsenhet hos Arbetslivsnämnden som Individ 
och familjeomsorgen föreslår är därför mycket positivt. Det är viktigt att 
ansvaret för hyresavtalet läggs helt på Arbetslivsnämnden och inte som Individ 
och Familjeomsorgen föreslår att den skall växla mellan förvaltningarna 
beroende om bostadstaden är uthyrd eller ligger i platsbanken. Enligt Individ 
och Familjeomsorgens förslag skulle det innebära en mycket otydlig 
ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och administrativt merarbete. Detta är 
heller inget som bostadsbolagen skulle föredra. Bostadsbolagens önskan är att 
det skall vara en kontaktväg som har ansvaret både för anskaffning och ansvara 
för bostaden vilket ger en god trygghet för fastighetsägaren. Det skulle också 
vara försvårande om man ofta skulle behöva ändra förstahandskontrakten 
mellan förvaltningarna då bostaden skulle ligga i platsbanken eller vara uthyrd i 
andra hand. Ett förtydligande från förslaget är för Relationsvåldsenhetens 
målgrupp att beslutet ligger kvar på Arbetslivsnämnden då det i dessa ärenden 
ingår i en samordnad social insats.                 

Ärendet i sin helhet 
Arbetlivsnämnden skall tillgodose behovet av bostäder för anvisade nyanlända 
familjer och vuxna med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd enligt 
anvisningslagen. Nämnden har också ansvar att erbjuda skyddat boende för 
personer som är utsatta av relationsvåld eller  hedersrelaterat våld. Dessutom 
hanteras s.k. social kontraktrakt främst för barnfamiljer som inte har möjlighet 
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4. Skrivelse Individ- och familjeomsorgsnämnden Ansvarsfördelning och 
process kopplat till sociala bostäder 

Yrkanden 
Birgitta Bergman (M) lägger för moderaterna och kristdemokraterna ett 
alternativt beslutsförslag (se bilaga 1).  

Proposition 
Ordföranden Lars-Åke Johansson (S) ställer förslagen mot varandra och finner 
att Arbetslivsnämnden beslutar enligt liggande förslag. 

 

 

 

 

Arbetslivsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 72 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
arbetsliv@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Lennart Gustavsson 
Handläggare 
033-35 33 98 
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2018-10-23 
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Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2018-00091 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Förslag till ansvarsfördelning och process 
kring sociala bostäder 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden föreslås tillstyrka Individ och familjeomsorgens förslag om 
process kring sociala bostäder. Förändringar i förslaget är att 
Arbetslivsnämnden ansvarar för alla förstandskontrakt då det krävs en 
andrahandsuthyrning s.k. sociala kontrakt. Detta för att göra en tydlig 
ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och en kontakt med  bostadsbolagen. 
Beslut om socialt kontrakt skall ligga kvar på Arbetslivsnämnden för personer 
som omfattas av Relationsvåldsenhetens målgrupp då det ingår som en 
samordnad social insats. .         

Sammanfattning 
Arbetlivsnämnden skall tillgodose behovet av bostäder för anvisade nyanlända 
familjer och vuxna med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd enligt 
anvisningslagen. Nämnden har också ansvar att erbjuda skyddat boende för 
personer som är utsatta av relationsvåld eller  hedersrelaterat våld. Dessutom 
hanteras s.k. social kontraktrakt främst för barnfamiljer som inte har möjlighet 
att få ett eget hyreskontrakt. Att samla resurserna för att mer effektivt arbeta 
med boende i en boendeanskaffningsenhet hos Arbetslivsnämnden som Individ 
och familjeomsorgen föreslår är därför mycket positivt. Det är viktigt att 
ansvaret för hyresavtalet läggs helt på Arbetslivsnämnden och inte som Individ 
och Familjeomsorgen föreslår att den skall växla mellan förvaltningarna 
beroende om bostadstaden är uthyrd eller ligger i platsbanken. Enligt Individ 
och Familjeomsorgens förslag skulle det innebära en mycket otydlig 
ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och administrativt merarbete. Detta är 
heller inget som bostadsbolagen skulle föredra. Bostadsbolagens önskan är att 
det skall vara en kontaktväg som har ansvaret både för anskaffning och ansvara 
för bostaden vilket ger en god trygghet för fastighetsägaren. Det skulle också 
vara försvårande om man ofta skulle behöva ändra förstahandskontrakten 
mellan förvaltningarna då bostaden skulle ligga i platsbanken eller vara uthyrd i 
andra hand. Ett förtydligande från förslaget är för Relationsvåldsenhetens 
målgrupp att beslutet ligger kvar på Arbetslivsnämnden då det i dessa ärenden 
ingår i en samordnad social insats.                 

Ärendet i sin helhet 
Arbetlivsnämnden skall tillgodose behovet av bostäder för anvisade nyanlända 
familjer och vuxna med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd enligt 
anvisningslagen. Nämnden har också ansvar att erbjuda skyddat boende för 
personer som är utsatta av relationsvåld eller  hedersrelaterat våld. Dessutom 
hanteras s.k. social kontraktrakt främst för barnfamiljer som inte har möjlighet 
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att få ett eget hyreskontrakt. Det finns med anledning av detta stora fördelar att 
skapa en boendeenhet inom nämndens ansvarsområde för att samla resurserna 
för att mer effektivt arbeta med boendefrågor. 
 
I förslaget över ansvarsfördelningen har Individ och Familjeomsorgen 
identifierat två möjliga vägar att gå avseende vilken nämnd som skall vara 
hyresvärd för den brukare som innehar andrahandskontraktet. Den som skriver 
förstahandskontraktet med bostadsbolaget är hyresvärd för den som skriver 
andrahandskontraktet.  Enligt Individ och Familjeomsorgens förslag skulle det 
bli försvårande om inte förstahandskontraktet skulle ligga på den boendesociala 
enheten vilket är svårt att förstå. Brukaren hyr en lägenhet i andra hand och har 
ansvar för lägenheten. Boendesociala enheten på Individ och familjeomsorgen 
skall stödja brukaren att tala om hur det fungerar med hyresinbetalningar, 
skötseln av lägenheten, i tvättstuga och med grannar. Bostadsbolagens önskan 
är att det skall vara en kontaktväg som har ansvaret både för anskaffning och 
ansvara för bostaden vilket ger en god trygghet för fastighetsägaren. Det skulle 
också vara försvårande om man ofta skulle behöva ändra 
förstahandskontrakten mellan förvaltningarna då bostaden skulle ligga i 
platsbanken eller vara uthyrd i andra hand.  
 
När det gäller personer som omfattas av Relationsvåldsenhetens insats är det 
viktigt att beslut om socialt kontrakt ligger kvar på Arbetslivsnämnden då det i 
dessa ärenden ingår som en social insats och för brukaren minimera antalet 
myndighetskontakter. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Förslag till ansvarsfördelning och process kring  sociala bostäder  
2. Bilaga Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder 
3. Protokollsutdrag 2018-06-19, § 69 Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Samarbetsuppdrag boendeprocessen 
4. Skrivelse Individ- och familjeomsorgsnämnden Ansvarsfördelning och 
process kopplat till sociala bostäder                               

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 
 

 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 
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att få ett eget hyreskontrakt. Det finns med anledning av detta stora fördelar att 
skapa en boendeenhet inom nämndens ansvarsområde för att samla resurserna 
för att mer effektivt arbeta med boendefrågor. 
 
I förslaget över ansvarsfördelningen har Individ och Familjeomsorgen 
identifierat två möjliga vägar att gå avseende vilken nämnd som skall vara 
hyresvärd för den brukare som innehar andrahandskontraktet. Den som skriver 
förstahandskontraktet med bostadsbolaget är hyresvärd för den som skriver 
andrahandskontraktet.  Enligt Individ och Familjeomsorgens förslag skulle det 
bli försvårande om inte förstahandskontraktet skulle ligga på den boendesociala 
enheten vilket är svårt att förstå. Brukaren hyr en lägenhet i andra hand och har 
ansvar för lägenheten. Boendesociala enheten på Individ och familjeomsorgen 
skall stödja brukaren att tala om hur det fungerar med hyresinbetalningar, 
skötseln av lägenheten, i tvättstuga och med grannar. Bostadsbolagens önskan 
är att det skall vara en kontaktväg som har ansvaret både för anskaffning och 
ansvara för bostaden vilket ger en god trygghet för fastighetsägaren. Det skulle 
också vara försvårande om man ofta skulle behöva ändra 
förstahandskontrakten mellan förvaltningarna då bostaden skulle ligga i 
platsbanken eller vara uthyrd i andra hand.  
 
När det gäller personer som omfattas av Relationsvåldsenhetens insats är det 
viktigt att beslut om socialt kontrakt ligger kvar på Arbetslivsnämnden då det i 
dessa ärenden ingår som en social insats och för brukaren minimera antalet 
myndighetskontakter. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Förslag till ansvarsfördelning och process kring  sociala bostäder  
2. Bilaga Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder 
3. Protokollsutdrag 2018-06-19, § 69 Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Samarbetsuppdrag boendeprocessen 
4. Skrivelse Individ- och familjeomsorgsnämnden Ansvarsfördelning och 
process kopplat till sociala bostäder                               

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 
 

 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 

 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Arbetslivsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-06-19 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i Gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i 
detta reglemente.  
 
§ 1 Målet med verksamheten  
 
Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. 
Vidare ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Nämnden 
ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring 
samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella 
minoriteter och förvaltningsområde för finska. 
 
Arbetslivsnämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde. 

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 
Arbetslivsnämnden ansvarar också för följande uppgifter: 
 arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser 
 utveckling, samordning, genomförande och uppföljning av kommunens arbetsmarknads-

politiska insatser för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana 
insatser; 

 att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov samt 
prioriterar insatser som leder till att individen kan försörja sig; 

 uppdraget som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd, 
 invandrar- och flyktingfrågor samt information kring mångfaldsfrågor, 
 med undantag av ansvaret för ensamkommande flyktingbarn, ansvara för mottagning och 

introduktion av flyktingar, 
 ansvarar för samordning av hela stadens integrationsarbete och samordning av insatser 

för nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska, 
 relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld  
 försörjningsstöd (Ekonomisk bistånd enligt socialtjänstlagen) 
 Ansvaret för bostadsanskaffning för sociala bostäder 
 personliga ombud, 
 utdelning ur sociala donationsfonder, Borås Kommunstyrelses samfond A, Borås kommuns 
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sociala samfond 1, Borås kommuns sociala samfond 2, Asta och Edvard Björnssons 
donationsfond, Finn Reimanns donation, S A Wassbergs Minnesfond samt Sven Petter och 
Charlotta Palmqvists donation, från och med 1 januari 2016. 
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sociala samfond 1, Borås kommuns sociala samfond 2, Asta och Edvard Björnssons 
donationsfond, Finn Reimanns donation, S A Wassbergs Minnesfond samt Sven Petter och 
Charlotta Palmqvists donation, från och med 1 januari 2016. 
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Chef Kvalitet och utveckling 
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Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
 
 

 

 

Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala 
bostäder 

Inledning 
Kommunen har ett övergripande ansvar för bostadsförsörjningen. Socialtjänsten som 
finns inom Vård- och äldrenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 
Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden har dock inte skyldighet att 
tillgodose behovet av bostad i allmänhet. Socialtjänsten har inget generellt ansvar att 
ordna boende till bostadslösa. I första hand har den enskilde ett eget ansvar att planera 
för och ordna sitt boende. Det finns emellertid situationer där socialtjänsten måste 
bistå den enskilde som har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad eller 
behålla sin bostad.  
 
De målgrupper som har ett särskilt behov av åtgärder är barn och unga, äldre, personer 
med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, personer med missbruk, brottsoffer och 
flyktingar. Det finns olika sätt att stödja dessa gruppers behov av boende och i flera fall 
hanteras detta med särskilda boendeformer, gruppboenden och liknande. Nämnderna 
som ingår i det s.k. ”sociala klustret”, Vård- och äldrenämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden, har 
samtliga bostäder för dessa målgrupper. Arbetslivsnämnden handlägger och ordnar 
lösningar för de som utsätts för relationsvåld och ansvarar för boendelösningar för 
kommunplacerade flyktingar. Sociala omsorgsnämnden har gruppboenden för 
funktionshindrade, Vård- och äldrenämnden har vård- och omsorgsboenden, Individ- 
och familjeomsorgsnämnden har stödboenden för missbrukare o.s.v. 
 
Det som återstår att se över och skapa en tydligare ansvarsfördelning och process för 
de grupper som har speciella svårigheter att på egen hand skaffa eller behålla en bostad 
samtidigt som de tillhör en socialt utsatt grupp. Utgångspunkten är att personen 
behöver särskilda insatser för att behålla sin lägenhet eller behöver ett s.k. socialt 
kontrakt”. Socialtjänsten behöver särskilt identifiera och hantera riskgrupper för att 
hamna i hemlöshet.  Ett socialt kontrakt i den följande texten definieras som en bostad 
där Borås stad har hyreskontraktet och hyr ut bostaden i andra hand till en person. Till 
detta kommer någon form av insats/stöd kopplat till att kunna behålla lägenheten och 
på sikt kunna för överta förstahandskontraktet eller söka annan lägenhet på egen hand. 
För närvarande finns denna form av insats i två former. Övergångslägenhet för de med 
missbruksproblematik som utreds och hanteras inom Individ- och familjeomsorgs-
nämnden. Socialt kontrakt för samtliga övriga grupper som beslutas inom 
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Arbetslivsnämnden. För närvarande har ca 120-150 personer någon form av social 
bostad genom dessa två andrahandskontraktsformer. 
 
Om en person vänder sig till de nämnder i Borås stad som hanterar socialtjänst för att 
ansöka om bistånd till boende har denne utifrån socialtjänstlagen rätt att få sitt ärende 
prövat. Boendesociala insatser och andrahandsboende behöver dock inte vara den 
enda lösningen på boendeproblematiken för denna målgrupp. I många fall kan 
situationen lösas på annat sätt t.ex. genom ett förstahandskontrakt med borgen, ett 
förstahandskontrakt genom avtalet om Bostad först1, avbetalningsplaner eller andra råd 
och stödinsatser. Ansvarsfördelning och processen för ansökan, utredning och fortsatt 
insats för denna målgrupp behöver dock tydliggöras. 
 
Avgränsningar 
Förslagen till ansvarsfördelning och process omfattar inte akutboenden. Det 
finns flera akutboendeformer som avser att lösa boende över en natt eller 
kortare tid såsom akutboendeplatser, tillfälliga jourlägenheter, ekonomiskt 
bistånd till att bo på vandrarhem över natten, akutboendeplatser för 
missbrukar, ekonomiskt bistånd till kvinnojour med mera. Dessa omfattas inte 
här utan det rör bostadsformer som har en mer tydlig reglering och 
långsiktighet. 
 
Målgrupper med flyktingbakgrund omfattas inte av den beskrivna 
ansvarsfördelningen och processen men beaktas i vissa delar och då främst det 
som berör anskaffning av sociala bostäder och kontakten med bostadsbolag. 
 
Stödboenden, gruppboenden med mera för olika målgrupper ingår inte. 
 
Målgrupp 
- Den som är bostadslös eller riskerar att bli bostadslös 
- Den som har uttalade svårigheter att på egen hand ha möjlighet att få en egen 
bostad pga. störningar, hyresskulder 
- Den som i övrig tillhör en socialt utsatt grupp som behöver någon form av 
stöd från de nämnder som bedriver socialtjänst 
 
 
Social bostad och boendesocial insats 
Den boendesociala insatsen är tänkt att vara kopplad till boendet och bibehållandet av 
lägenheten. En eller flera andra insatser med andra fokus kan pågå från andra 
verksamheter. Exempelvis kan boendesocial insats och boendestöd från Sociala 
omsorgsnämnden finnas eller boendesocial insats och hemtjänst från Vård- och 
äldreförvaltningen.  Ibland kan dessa olika insatser bidra till varandra och det kan 
behövas samverkan och kommunikation. Hemtjänsten kan t.ex. bidra inom ramen av 
sin insats med sådant som påverkar boendet. Den boendesociala insatsen är dock tänkt 
att vara kopplat till andrahandskontraktet och tillsynen av lägenheten. Avsikten är att 

                                                      
1 Bostad först är en arbetsmetod som utgår från att en bostad med förstahandskontrakt är den 
trygghet som behövs för att gå vidare med sina övriga problem. Ett avtal med kommunalt 
bostadsbolag finns kring ett antal sådana lägenheter per år. 
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Arbetslivsnämnden. För närvarande har ca 120-150 personer någon form av social 
bostad genom dessa två andrahandskontraktsformer. 
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förstahandskontrakt genom avtalet om Bostad först1, avbetalningsplaner eller andra råd 
och stödinsatser. Ansvarsfördelning och processen för ansökan, utredning och fortsatt 
insats för denna målgrupp behöver dock tydliggöras. 
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kortare tid såsom akutboendeplatser, tillfälliga jourlägenheter, ekonomiskt 
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här utan det rör bostadsformer som har en mer tydlig reglering och 
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Stödboenden, gruppboenden med mera för olika målgrupper ingår inte. 
 
Målgrupp 
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- Den som har uttalade svårigheter att på egen hand ha möjlighet att få en egen 
bostad pga. störningar, hyresskulder 
- Den som i övrig tillhör en socialt utsatt grupp som behöver någon form av 
stöd från de nämnder som bedriver socialtjänst 
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Den boendesociala insatsen är tänkt att vara kopplad till boendet och bibehållandet av 
lägenheten. En eller flera andra insatser med andra fokus kan pågå från andra 
verksamheter. Exempelvis kan boendesocial insats och boendestöd från Sociala 
omsorgsnämnden finnas eller boendesocial insats och hemtjänst från Vård- och 
äldreförvaltningen.  Ibland kan dessa olika insatser bidra till varandra och det kan 
behövas samverkan och kommunikation. Hemtjänsten kan t.ex. bidra inom ramen av 
sin insats med sådant som påverkar boendet. Den boendesociala insatsen är dock tänkt 
att vara kopplat till andrahandskontraktet och tillsynen av lägenheten. Avsikten är att 
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det alltid ska finnas en boendesocial insats kopplad till andrahandskontraktet. 
Omfattning och innehåll i den boendesociala insatsen kan variera utifrån behov. 
 
 

Ansvarsfördelning 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har inom sitt ansvarsområde programmet 
mot hemlöshet och bedriver inom ramen för detta program ett flertal 
verksamheter som är relaterade till den beskrivna målgruppen. Akutboenden 
såsom härbärget, akutboendet ”Klintesväng”, stödboende för missbrukare och 
den Vräkningsförebyggande enheten är idag delvis riktade mot denna målgrupp. 
De med missbruksproblem vänder sig idag till Individ- och familjeomsorgen 
med sin boendeproblematik. För ungdomar, barnfamiljer, funktionshindrade 
och de över 65 år som inräknas i målgruppen finns idag ingen tydligt 
ansvarsfördelning. Ibland vänder de sig till Försörjningsstödsenheten för 
vägledning eller för en ansökan och de över 65 år hänvisas till ”spetsgruppen” 
(en intern samarbetsgrupp som tillkom 2016) för att få en lösning på en 
uppkommen bostadsproblematik för de över 65 år. 

Arbetsgruppen förslag är att ansvaret för att utreda, pröva och fatta beslut 
rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt för samtliga i den aktuella 
målgruppen ska vara Individ- och familjeomsorgsnämnden. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska även i de fall detta bedöms vara rätt insats tillsätta 
en boendesocial insats som innefattar ett andrahandskontrakt.  
 
Ansvarig för att anskaffa lägenheter som kan användas för andrahandskontrakt 
ska vara Arbetslivsnämnden. Arbetslivsnämnden ska ha kontakten med 
bostadsbolagen och ha översikten av de bostadsbehov som nämnderna i det 
sociala klustret har för olika målgrupper. Arbetslivsnämnden har redan idag 
ansvaret för att tillhandahålla bostäder till kommunplacerade flyktingar och kan 
komma att även framöver att få ansvaret för att tillhandahålla boende för vuxna 
asylsökande som idag får sin bostad genom Migrationsverkets 
anläggningsboenden. Genom arbetsgruppens förslag kan Arbetslivsnämnden 
vara samarbetsparten för bostadsbolagen när det gäller samtliga dessa 
lägenhetsbehov.  
 
Arbetslivsnämnden ska även ha ansvaret att tilldela lägenheter utifrån beslut 
och beställning från den nya boendesociala enheten. Arbetslivsnämnden har 
ansvaret för översikten av de andrahandskontrakt som finns i sociala klustret 
och är delaktig i matchningen. 
 
Arbetsgruppen som sett över ansvarsfördelning och process har identifierat två 
möjliga vägar att gå avseende vilken nämnd som ska vara hyresvärd för den 
brukare som innehar andrahandskontraktet. Den som skriver 
förstahandskontrakt med bostadsbolaget är hyresvärd för den som skriver 
andrahandskontraktet. Detta ger möjligheter att skapa en kontakt och få en 
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arbetsallians med brukaren/den boende som ibland är svår att uppnå på annat 
sätt. Genom att vara hyresvärd och ansvara för lägenheten får man möjligheter 
att tala om hur det fungerar med hyresinbetalningar, skötsel av lägenheten, i 
tvättstuga och med grannar. Att separera boendesociala insatser och tillsyn från 
rollen som hyresvärd bedöms som försvårande för att ge en sammanhållen god 
insats och trygghet gentemot bostadsbolaget. Förslaget är att när väl en ett 
andrahandskontrakt tilldelats en enskild brukare så handhar Individ- och 
familjeomsorgsnämnden förstahandskontraktet för lägenheten. När den boende 
flyttar eller avviker från lägenheten överlämnas hantering av 
förstahandskontraktet åter till Arbetslivsnämnden. Denna hanteringsordning 
behöver ske med godkännande av bostadsbolaget. 
 
Arbetslivsnämnden förslås även ges ansvaret för att hantera de 
överenskommelser beträffande förstahandskontrakt som finns med kommunala 
Bostadsbolag. För närvarande har Individ- och familjeomsorgsnämnden en 
överenskommelse som rör ungdomar som flyttar ut från ungdomsboende, 
familjehem och Hem för vård och boende och en överenskommelse om att 
vuxna med missbruksproblematik som ett led i stödet ska få ett 
förstahandskontrakt s.k. Bostad först. Utöver detta har Arbetslivsnämnden 
överenskommelse kring lägenheter för kommunplacerade flyktingar med 
uppehållstillstånd. Dessa överenskommelser samlas i förslaget inom 
Arbetslivsnämnden för att möjliggöra en översikt och bättre 
anskaffning/matchning i och med att såväl förstahandskontrakt och 
andrahandskontrakt samlas på ett ställe.  
 
Processen för brukaren 
Brukaren som uttrycker ett behov av lägenhet hänvisas till Boendesocial 
stödinsats inom Individ-och familjeomsorgsnämnden. Detta under 
förutsättning att personen faller inom de målgrupper som har möjlighet att få 
detta stöd. Beviljas personen en bostad så görs dels en beställning till 
Arbetslivsnämnden om en andrahandslägenhet och dels så verkställs en 
boendesocial insats. Det förutsätts att andra möjligheter till att förhindra 
bostadslöshet övervägts och prövas i utredningen. Insatsen kan genomföras av 
annan enhet än den boendesociala insatsenheten om detta bedöms vara 
lämpligt, huvudlinjen är dock att Individ- och familjeomsorgsnämnden 
genomför detta.  
 
En lägenhet tilldelas av Arbetslivsnämnden. För att underlätta avslut av 
boendestödsinsatser och eget kontraktsskrivande sker samverkan mellan 
Individ- och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden inför avslut av 
den boendesociala insatsen. Avslutas insatsen återgår lägenheten till 
Arbetslivsnämnden. Arbetslivsnämnden kan sedan matcha denna lägenhet på 
nytt.  
 
Det behöver tas fram rutiner för samverkan och detaljerat arbetssätt för olika 
aktiviteter i processen.  
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Nedan finns en karta över aktiviteterna i processen för en brukare som har 
behov av detta stöd och faller inom målgruppen. Ansvarig nämnd finns 
inskriven inom parantes i varje aktivitetssteg. Arbetslivsnämnden =ALF, 
Individ- och familjeomsorgsnämnden =IFO. 
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Förändringar för nämnder och verksamheter utifrån det lagda 
förslaget 
 
 

 Individ- och familjeomsorgsnämnden tar över ansvaret för utredningar 
av sociala kontrakt från Arbetslivsnämnden. Nämnden behöver resurser 
för detta utökade utredningsuppdrag.  
 

 Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver resurser för att ge 
boendesociala insatser till de nya målgrupper som ingår i den nya 
insatsen. 
 

 Arbetslivsnämnden får ett ansvar att rekrytera lägenheter som kan hyras 
ut till andrahandskontrakt för de berörda målgrupperna. 
Arbetslivsnämnden behöver ha resurser för att handha de övergripande 
kontakterna med bostadsbolagen, anskaffning och matchning av 
andrahandslägenheter utifrån biståndsbeslut samt för kostnader för 
hyror, städning, reparationer, sanering och magasinering när lägenheter 
är lämnad av den som bott där och lägenheter återlämnad. Kostnader 
för reparationer och liknande under den period den boende bor kvar i 
lägenheten ligger på Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
 

 Överenskommelse behövs med de kommunala bostadsbolagen kring 
processen kring andrahandskontrakt samt kring de överenskommelser 
som finns avseende förstahandskontrakt 
 

 Det forum som haft benämningen ”Spetsgruppen” upphör. 
 

 Reglementen och uppdrag för nämnderna behöver ändras utifrån 
förslaget 
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Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

Besöksadress 
Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

Hemsida 
Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

E-post 
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Telefon 
Fel! 
Dokumentvariabel 
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Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala 
bostäder 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut        
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att översända nedanstående 
förslag till ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder      

Sammanfattning  
Individ- och familjeomsorgsnämnden har av kommunfullmäktige ett 
samarbetsuppdrag för boendeprocessens ”mjuka frågor”. Nämnden har startat 
ett arbete för att tydliggöra befogenheter kopplat till biståndsbeslut om sociala 
bostäder och ta fram ett förslag på hur Borås stad på bästa vis kan samordna 
bostäder åt de som är utanför bostadsmarknaden. Arbetet har resulterat i en 
ansvarsfördelning och en tydliggjord process. Nämnden överlämnar denna till 
kommunstyrelsen för erforderliga beslut.             

Ärendet i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har av kommunfullmäktige ett 
samarbetsuppdrag för boendeprocessens ”mjuka frågor”. Utifrån 
samarbetsuppdraget har nämnden kallat till presidiemöten med Sociala 
omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och Vård– och äldrenämnden. Dialogen 
kring de sociala boendefrågorna resulterade i att en politisk referensgrupp 
bildades. Referensgruppen utsåg i sin tur en arbetsgrupp med tjänstemän från 
olika förvaltningar i det sociala klustret samt även representanter från de 
kommunala bostadsbolagen. Referensgruppen har varit vägledande för 
arbetsgruppen kring de förslag som tagits fram. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har, inom ramen för sitt 
samordningsansvar, ett uppdrag att tydliggöra mandat och befogenheter 
kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder och även ett uppdrag att utreda 
hur Borås stad på bästa vis kan samordna bostäder åt de som är utanför 
bostadsmarknaden. Sociala bostäder utgör det som idag benämns sociala 
kontrakt och övergångslägenheter. 
 
Referensgruppen och arbetsgruppen har försökt att tydliggöra vilka som är de 
utsatta grupperna men också att se på ansvarsfördelning och process kopplat till 
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sociala bostäder. De frågor och utmaningar som detta arbete försökt ge svar på 
är: 

 Samtliga som är i en utsatt boendesituation ska kunna få sitt behov av 
en social bostad med tillsyn prövad och detta ska ske inom en nämnd 

 Möjlighet till olika former av stöd för samtliga målgrupper som är 
utsatta förmedlat via en nämnd 

 Samla bostadsanskaffningen av andrahandskontrakt för socialt utsatta 
grupper till en nämnd men med bibehållen samverkan mellan 
nämnderna 

 En tydlig kontaktväg för bostadsbolagen kring de sociala bostäderna 

Flyktingar, såväl de med uppehållstillstånd som de som är asylsökande har inte 
inkluderats i arbetet. Dessa målgrupper finns ändå inberäknade när det gäller att 
samordna anskaffningen av sociala bostäder. 

En ansvarsfördelning och en process för arbetet har tagits fram. Nedan anges 
den föreslagna ansvarsfördelningen. 

 Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås bli ansvarig för prövning, 
myndighetsutövning kring de som har behov av en social bostad i form 
av andrahandskontrakt med Borås stad samt är ansvarig för 
boendesociala insatser kopplade till dessa bostäder 

 Arbetslivsnämnden föreslås bli ansvarig för anskaffning av bostäder 
som kan användas som andrahandskontrakt(sociala bostäder) 

 Arbetslivsnämnden föreslås ha samordningsansvaret avseende sociala 
bostäder gentemot bostadsbolagen.  

Det kommer att finnas behov av fortsatt samverkan mellan Vård- och 
äldrenämnden, Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden i arbetet kring de sociala bostäderna. Rutiner och 
samverkansgrupper behöver ses ut i det fortsatta arbetet. En närmare 
genomgång av förslaget och processen kring sociala bostäder finns i bilagan, 
”Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder”. 

Beslutsunderlag 
1. Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder. 

Samverkan 
Ärendet har samverkats på Individ- och familjeomsorgsnämndens FSG den 14 
juni 2018. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
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sociala bostäder. De frågor och utmaningar som detta arbete försökt ge svar på 
är: 

 Samtliga som är i en utsatt boendesituation ska kunna få sitt behov av 
en social bostad med tillsyn prövad och detta ska ske inom en nämnd 

 Möjlighet till olika former av stöd för samtliga målgrupper som är 
utsatta förmedlat via en nämnd 

 Samla bostadsanskaffningen av andrahandskontrakt för socialt utsatta 
grupper till en nämnd men med bibehållen samverkan mellan 
nämnderna 

 En tydlig kontaktväg för bostadsbolagen kring de sociala bostäderna 

Flyktingar, såväl de med uppehållstillstånd som de som är asylsökande har inte 
inkluderats i arbetet. Dessa målgrupper finns ändå inberäknade när det gäller att 
samordna anskaffningen av sociala bostäder. 

En ansvarsfördelning och en process för arbetet har tagits fram. Nedan anges 
den föreslagna ansvarsfördelningen. 

 Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås bli ansvarig för prövning, 
myndighetsutövning kring de som har behov av en social bostad i form 
av andrahandskontrakt med Borås stad samt är ansvarig för 
boendesociala insatser kopplade till dessa bostäder 

 Arbetslivsnämnden föreslås bli ansvarig för anskaffning av bostäder 
som kan användas som andrahandskontrakt(sociala bostäder) 

 Arbetslivsnämnden föreslås ha samordningsansvaret avseende sociala 
bostäder gentemot bostadsbolagen.  

Det kommer att finnas behov av fortsatt samverkan mellan Vård- och 
äldrenämnden, Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden i arbetet kring de sociala bostäderna. Rutiner och 
samverkansgrupper behöver ses ut i det fortsatta arbetet. En närmare 
genomgång av förslaget och processen kring sociala bostäder finns i bilagan, 
”Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder”. 

Beslutsunderlag 
1. Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder. 

Samverkan 
Ärendet har samverkats på Individ- och familjeomsorgsnämndens FSG den 14 
juni 2018. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
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Mats Tolfsson 
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 
Förvaltningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2018-06-19 

 
 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 69 Dnr IFON 2018-00095 1.2.3.25 

Samarbetsuppdrag boendeprocessen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att översända nedanstående 
förslag till ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder.   

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har av kommunfullmäktige ett 
samarbetsuppdrag för boendeprocessens mjuka frågor. Utifrån 
samarbetsuppdraget har nämnden kallat till presidiemöten med Sociala 
omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och Vård- och äldrenämnden. Dialogen 
kring de sociala boendefrågorna resulterade i att en politisk referensgrupp 
bildades. Referensgruppen utsåg i sin tur en arbetsgrupp med tjänstemän från 
olika förvaltningar i det sociala klustret samt även representanter från de 
kommunala bostadsbolagen. Referensgruppen har varit vägledande för 
arbetsgruppen kring de förslag som tagits fram. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har, inom ramen för sitt 
samordningsansvar, ett uppdrag att tydliggöra mandat och befogenheter 
kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder och även ett uppdrag att utreda 
hur Borås stad på bästa vis kan samordna bostäder åt de som är utanför 
bostadsmarknaden. Sociala bostäder utgör det som idag benämns sociala 
kontrakt och övergångslägenheter. 
 
Referensgruppen och arbetsgruppen har försökt att tydliggöra vilka som är de 
utsatta grupperna men också att se på ansvarsfördelning och process kopplat till 
sociala bostäder. De frågor och utmaningar som detta arbete försökt ge svar på 
är: 

Samtliga som är i en utsatt boendesituation ska kunna få sitt behov av en social 
bostad med tillsyn prövad och detta ska ske inom en nämnd 

Möjlighet till olika former av stöd för samtliga målgrupper som är utsatta 
förmedlat via en nämnd 

Samla bostadsanskaffningen av andrahandskontrakt för socialt utsatta grupper 
till en nämnd men med bibehållen samverkan mellan nämnderna 

En tydlig kontaktväg för bostadsbolagen kring de sociala bostäderna 

Flyktingar, såväl de med uppehållstillstånd som de som är asylsökande har inte 
inkluderats i arbetet. Dessa målgrupper finns ändå inberäknade när det gäller att 
samordna anskaffningen av sociala bostäder. 

En ansvarsfördelning och en process för arbetet har tagits fram. Nedan anges 
den föreslagna ansvarsfördelningen. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås bli ansvarig för prövning, 
myndighetsutövning kring de som har behov av en social bostad i form av 
andrahandskontrakt med Borås stad samt är ansvarig för boendesociala insatser 
kopplade till dessa bostäder 
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Sammanträdesdatum 
2018-06-19 

 
 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 69 Dnr IFON 2018-00095 1.2.3.25 

Samarbetsuppdrag boendeprocessen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att översända nedanstående 
förslag till ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder.   

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har av kommunfullmäktige ett 
samarbetsuppdrag för boendeprocessens mjuka frågor. Utifrån 
samarbetsuppdraget har nämnden kallat till presidiemöten med Sociala 
omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och Vård- och äldrenämnden. Dialogen 
kring de sociala boendefrågorna resulterade i att en politisk referensgrupp 
bildades. Referensgruppen utsåg i sin tur en arbetsgrupp med tjänstemän från 
olika förvaltningar i det sociala klustret samt även representanter från de 
kommunala bostadsbolagen. Referensgruppen har varit vägledande för 
arbetsgruppen kring de förslag som tagits fram. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har, inom ramen för sitt 
samordningsansvar, ett uppdrag att tydliggöra mandat och befogenheter 
kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder och även ett uppdrag att utreda 
hur Borås stad på bästa vis kan samordna bostäder åt de som är utanför 
bostadsmarknaden. Sociala bostäder utgör det som idag benämns sociala 
kontrakt och övergångslägenheter. 
 
Referensgruppen och arbetsgruppen har försökt att tydliggöra vilka som är de 
utsatta grupperna men också att se på ansvarsfördelning och process kopplat till 
sociala bostäder. De frågor och utmaningar som detta arbete försökt ge svar på 
är: 

Samtliga som är i en utsatt boendesituation ska kunna få sitt behov av en social 
bostad med tillsyn prövad och detta ska ske inom en nämnd 

Möjlighet till olika former av stöd för samtliga målgrupper som är utsatta 
förmedlat via en nämnd 

Samla bostadsanskaffningen av andrahandskontrakt för socialt utsatta grupper 
till en nämnd men med bibehållen samverkan mellan nämnderna 

En tydlig kontaktväg för bostadsbolagen kring de sociala bostäderna 

Flyktingar, såväl de med uppehållstillstånd som de som är asylsökande har inte 
inkluderats i arbetet. Dessa målgrupper finns ändå inberäknade när det gäller att 
samordna anskaffningen av sociala bostäder. 

En ansvarsfördelning och en process för arbetet har tagits fram. Nedan anges 
den föreslagna ansvarsfördelningen. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås bli ansvarig för prövning, 
myndighetsutövning kring de som har behov av en social bostad i form av 
andrahandskontrakt med Borås stad samt är ansvarig för boendesociala insatser 
kopplade till dessa bostäder 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2018-06-19 

 
 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Arbetslivsnämnden föreslås bli ansvarig för anskaffning av bostäder som kan 
användas som andrahandskontrakt(sociala bostäder) 

Arbetslivsnämnden föreslås ha samordningsansvaret avseende sociala bostäder 
gentemot bostadsbolagen.  

Det kommer att finnas behov av fortsatt samverkan mellan Vård- och 
äldrenämnden, Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden i arbetet kring de sociala bostäderna. Rutiner och 
samverkansgrupper behöver ses ut i det fortsatta arbetet. En närmare 
genomgång av förslaget och processen kring sociala bostäder finns i bilagan, 
”Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder”.  

Beslutsunderlag 
1. Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder.  

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-06-19 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i Gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

§ 1 Målet med verksamheten 
 
Individ och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom Socialtjänsten och 
vad som i lag sägs om Socialnämnd vad avser kommunens individ- och familjeomsorg.  
Ansvaret gäller med undantag av de uppgifter beträffande ekonomiskt bistånd som enligt 
Kommunfullmäktiges beslut åvilar Arbetslivsnämnden eller annan uppgift enligt Socialtjänstlagen 
som Kommunfullmäktige har beslutat ska åvila, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden eller annan nämnd.   
Individ och familjeomsorgsnämnden utövar ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården 
inom sitt område. 
 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 
I nämndens ansvar ligger att ansvara för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. 

Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor. Det 
inkluderar ansvaret för bostadsanskaffning. Det inkluderar bistånd vad gäller sociala bostäder 
enligt socialtjänstlagen.  

I nämndens ansvar ligger också att ansvara för utsatta EU-medborgare, undantaget uppgifter      
rörande ekonomiskt bistånd som åvilar annan nämnd. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 
REMISSAMMANSTÄLLNING 

Sida 
1(3) 

Datum 
2019-08-08 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1 

 
Kristina Sköld 
Handläggare 
 
 

 

 

Samarbetsuppdrag boendeprocessen - Förslag till 
ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder  

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Nämnder 
 

Arbetslivsnämnden 
Tillstryker förslaget. Förändringar i förslaget är att Arbetslivsnämnden ansvarar 
för alla förstahandskontrakt då det krävs en andrahandsuthyrning s.k. Sociala 
kontrakt. Detta för att göra en tydlig ansvarsfördelning mellan förvaltningarna 
och en kontakt med bostadsbolagen. Beslut om socialt kontrakt ska ligga kvar 
på Arbetslivsnämnden för personer som omfattas av Relationsvåldsenhetens 
målgrupp då det ingår som en samordnad social insats.  

 
Sociala omsorgsnämnden 
Tillstyrker Individ- och familjeomsorgens förslag till ansvarsfördelning och 
process kring sociala bostäder.   

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Individ- och familjeomsorgens förslag om 
process kring sociala bostäder. Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget att 
Arbetslivsnämnden ansvarar för alla förstandskontrakt då det krävs en 
andrahandsuthyrning s.k. sociala kontrakt. Detta för att göra en tydlig 
ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och en kontakt med bostadsbolagen. 
Social omsorgsnämnden tillstyrker att socialt kontrakt skall ligga kvar på 
Arbetslivsnämnden för personer som omfattas av Relationsvåldsenhetens 
målgrupp då det ingår som en samordnad social insats.               

Sociala omsorgsnämnden ser fortsatt behov kring samverkan mellan Vård- och 
äldrenämnden, Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden i 
arbetet kring de sociala bostäderna. Rutiner och samverkansgrupper behöver 
utses i det fortsatta arbetet. 
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Vård- och äldrenämnden 
Tillstyrker Individ-och familjeomsorgsnämnden förslag om ansvarsfördelning 
och process kring sociala bostäder. 

Det som är av vikt för Vård-och äldrenämnden avseende området sociala 
bostäder är att de personer som faller inom nämndens reglemente innefattas i 
den föreslagna boendesociala enheten. Det är av vikt att påtala och belysa att 
även de målgrupper som Vård-och äldrenämnden har att ansvara för enligt 
reglementet kan hamna i svårigheter att på egen hand skaffa eller behålla en 
bostad.  

Huruvida Individ-och familjeomsorgsnämnden eller Arbetslivsnämnden 
därefter ska stå för förstahandskontrakten och/eller hyresavtalen tar inte Vård-
och äldrenämnden någon särskild ställning till. Det viktiga för nämndens 
målgrupp är att någon av dessa två nämnder gör det och att Vård-och 
äldrenämndens målgrupp bedöms och bemöts likvärdigt med övriga invånare i 
liknande situation i Borås Stad.  

 

Bolag och Råd 
 
AB Bostäder 
Tillstyrker förslaget med tillägg enligt Arbetslivsnämndens förslag gällande att 
Arbetslivsnämnden ansvarar för alla förstahandskontrakt då det krävs en 
andrahandsuthyrning s.k. socialt kontrakt. Detta för att tydliggöra en 
kontaktväg mellan parterna.  

AB Bostäder anger att de tar ett stort ansvar utifrån sin allmännyttiga roll när 
det gäller att tillhandahålla bostäder till olika grupper, som inte har 
förutsättningar att teckna ett eget hyreskontrakt.  

Den delen i Individ-och familjenämndens förslag på uppdelning mellan sin och 
Arbetslivsnämndens ansvarsfördelning för sociala bostäder riskerar att försvåra 
den dagliga administrationen. För oss är det viktigt att det bara finns en 
kontaktväg som har ansvaret för hyreskontrakten. Förslaget att 
förstahandskontraktet ska växla mellan Arbetslivsförvaltningen och Individ-och 
familjeomsorgsförvaltningen innebär en onödigt ökad administration vilket 
känns onödig.  

 

AB Sandhultsbostäder 
Tillstyrker förslaget. 

 
AB Toarpshus 
Tillstyrker förslaget. 
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Vård- och äldrenämnden 
Tillstyrker Individ-och familjeomsorgsnämnden förslag om ansvarsfördelning 
och process kring sociala bostäder. 

Det som är av vikt för Vård-och äldrenämnden avseende området sociala 
bostäder är att de personer som faller inom nämndens reglemente innefattas i 
den föreslagna boendesociala enheten. Det är av vikt att påtala och belysa att 
även de målgrupper som Vård-och äldrenämnden har att ansvara för enligt 
reglementet kan hamna i svårigheter att på egen hand skaffa eller behålla en 
bostad.  

Huruvida Individ-och familjeomsorgsnämnden eller Arbetslivsnämnden 
därefter ska stå för förstahandskontrakten och/eller hyresavtalen tar inte Vård-
och äldrenämnden någon särskild ställning till. Det viktiga för nämndens 
målgrupp är att någon av dessa två nämnder gör det och att Vård-och 
äldrenämndens målgrupp bedöms och bemöts likvärdigt med övriga invånare i 
liknande situation i Borås Stad.  

 

Bolag och Råd 
 
AB Bostäder 
Tillstyrker förslaget med tillägg enligt Arbetslivsnämndens förslag gällande att 
Arbetslivsnämnden ansvarar för alla förstahandskontrakt då det krävs en 
andrahandsuthyrning s.k. socialt kontrakt. Detta för att tydliggöra en 
kontaktväg mellan parterna.  

AB Bostäder anger att de tar ett stort ansvar utifrån sin allmännyttiga roll när 
det gäller att tillhandahålla bostäder till olika grupper, som inte har 
förutsättningar att teckna ett eget hyreskontrakt.  

Den delen i Individ-och familjenämndens förslag på uppdelning mellan sin och 
Arbetslivsnämndens ansvarsfördelning för sociala bostäder riskerar att försvåra 
den dagliga administrationen. För oss är det viktigt att det bara finns en 
kontaktväg som har ansvaret för hyreskontrakten. Förslaget att 
förstahandskontraktet ska växla mellan Arbetslivsförvaltningen och Individ-och 
familjeomsorgsförvaltningen innebär en onödigt ökad administration vilket 
känns onödig.  

 

AB Sandhultsbostäder 
Tillstyrker förslaget. 

 
AB Toarpshus 
Tillstyrker förslaget. 
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Fristadbostäder AB 
Tillstyrker remissen utifrån den ändringar/tillägg som Arbetslivsnämnden 
adderat. 

Styrelsen för Fristadbostäder AB finner remissen något komplicerad men har 
efter behandling funnit att vi inte har något att tillägga eller ändra. Det som 
Arbetslivsnämnden lagt till i sitt yttrande ger tillsammans det förslag som vi vill 
tillstyrka.  

 
Viskaforshem AB 
Tillstryker remissförslaget  
Bolaget instämmer i slutsatsen att det behövs göra en tydligare 
ansvarsfördelning när det gäller boendeprocessen. 

Ur bostadsbolagens synvinkel är det naturligtvis viktigt att ansvarsförhållandena 
tydliggörs när det gäller vem som har hand om förstahandskontrakten. 

Bolaget välkomnar också tydliggörandet att kostnader för reparationer och 
liknande under den period den boende bor kvar i lägenheten ligger på Individ-
och familjeomsorgsnämnden.  

I remissen konstateras att en överenskommelse behöver komma till stånd med 
de kommunala bostadsbolagen om processen kring andrahandskontrakt samt 
kring de överenskommelser som finns avseende förstahandskontrakt. 
Viskaforshem anser att även detta måste givetvis klaras ut på ett tydligt och 
enkelt sätt.  
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Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna Thuresson 
Handläggare 
033 357301 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-04-15 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00044 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Förslag till ansvarsfördelning och process 
kring sociala bostäder 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Individ- och familjeomsorgens förslag till 
ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder.        

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden föreslås tillstyrka Individ- och familjeomsorgens 
förslag om process kring sociala bostäder. Sociala omsorgsnämnden tillstyrker 
förslaget att Arbetslivsnämnden ansvarar för alla förstandskontrakt då det krävs 
en andrahandsuthyrning s.k. sociala kontrakt. Detta för att göra en tydlig 
ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och en kontakt med bostadsbolagen. 
Social omsorgsnämnden tillstyrker att socialt kontrakt skall ligga kvar på 
Arbetslivsnämnden för personer som omfattas av Relationsvåldsenhetens 
målgrupp då det ingår som en samordnad social insats.               

Ärendet i sin helhet 
Kommunen har ett övergripande ansvar för bostadsförsörjningen. 
Socialtjänsten som finns inom Vård- och äldrenämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden har 
dock inte skyldighet att tillgodose behovet av bostad i allmänhet. Socialtjänsten 
har inget generellt ansvar att ordna boende till bostadslösa. I första hand har 
den enskilde ett eget ansvar att planera för och ordna sitt boende. Det finns 
emellertid situationer där socialtjänsten måste bistå den enskilde som har 
speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad eller behålla sin bostad. 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har, inom ramen för sitt 
samordningsansvar, ett uppdrag att tydliggöra mandat och befogenheter 
kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder och även ett uppdrag att utreda 
hur Borås stad på bästa vis kan samordna bostäder åt de som är utanför 
bostadsmarknaden. Sociala bostäder utgör det som idag benämns sociala 
kontrakt och övergångslägenheter. 

 
Samtliga som är i en utsatt boendesituation ska kunna få sitt behov av en social 
bostad med tillsyn prövad och detta ska ske inom en nämnd:  

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

- Möjlighet till olika former av stöd för samtliga målgrupper som är 
utsatta förmedlat via en nämnd. 

- Samla bostadsanskaffningen av andrahandskontrakt för socialt utsatta 
grupper till en nämnd, men med bibehållen samverkan mellan 
nämnderna. 

- En tydlig kontaktväg för bostadsbolagen kring de sociala bostäderna.  

 

 

En ansvarsfördelning och en process för arbetet har tagits fram. Nedan anges 
den föreslagna ansvarsfördelningen.  
 

- Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås bli ansvarig för prövning, 
myndighetsutövning kring de som har behov av en social bostad i form 
av andrahandskontrakt med Borås stad, samt är ansvarig för 
boendesociala insatser kopplade till dessa bostäder. 

- Arbetslivsnämnden föreslås bli ansvarig för anskaffning av bostäder 
som kan användas som andrahandskontrakt (sociala bostäder). 

- Arbetslivsnämnden föreslås ha samordningsansvaret avseende sociala 
bostäder gentemot bostadsbolagen.  

 

Sociala omsorgsnämnden ser fortsatt behov kring samverkan mellan Vård- och 
äldrenämnden, Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden i 
arbetet kring de sociala bostäderna. Rutiner och samverkansgrupper behöver 
utses i det fortsatta arbetet. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Förslag till ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder  
2. Skrivelse Arbetslivsnämnden Ansvarsfördelning och process kopplat till 
sociala bostäder Samverkan 
3. Protokollsutdrag 2018-06-19, § 69 Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Samarbetsuppdrag boendeprocessen 
4. Skrivelse Individ- och familjeomsorgsnämnden Ansvarsfördelning och 
process kopplat till sociala bostäder Samverkan 
5. Bilaga Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder                 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson  
Ordförande 
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- Möjlighet till olika former av stöd för samtliga målgrupper som är 
utsatta förmedlat via en nämnd. 

- Samla bostadsanskaffningen av andrahandskontrakt för socialt utsatta 
grupper till en nämnd, men med bibehållen samverkan mellan 
nämnderna. 

- En tydlig kontaktväg för bostadsbolagen kring de sociala bostäderna.  

 

 

En ansvarsfördelning och en process för arbetet har tagits fram. Nedan anges 
den föreslagna ansvarsfördelningen.  
 

- Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås bli ansvarig för prövning, 
myndighetsutövning kring de som har behov av en social bostad i form 
av andrahandskontrakt med Borås stad, samt är ansvarig för 
boendesociala insatser kopplade till dessa bostäder. 

- Arbetslivsnämnden föreslås bli ansvarig för anskaffning av bostäder 
som kan användas som andrahandskontrakt (sociala bostäder). 

- Arbetslivsnämnden föreslås ha samordningsansvaret avseende sociala 
bostäder gentemot bostadsbolagen.  

 

Sociala omsorgsnämnden ser fortsatt behov kring samverkan mellan Vård- och 
äldrenämnden, Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden i 
arbetet kring de sociala bostäderna. Rutiner och samverkansgrupper behöver 
utses i det fortsatta arbetet. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Förslag till ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder  
2. Skrivelse Arbetslivsnämnden Ansvarsfördelning och process kopplat till 
sociala bostäder Samverkan 
3. Protokollsutdrag 2018-06-19, § 69 Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Samarbetsuppdrag boendeprocessen 
4. Skrivelse Individ- och familjeomsorgsnämnden Ansvarsfördelning och 
process kopplat till sociala bostäder Samverkan 
5. Bilaga Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder                 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson  
Ordförande 
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Monica Svensson 
Förvaltningschef 
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Vård- och äldrenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Ramnåsgatan 1 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ulrika Johansson 
Handläggare 
033-35 52 24 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-03-26 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00091 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Förslag till ansvarsfördelning och process 
kring sociala bostäder 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka Individ och 
familjeomsorgsnämndens förslag om ansvarsfördelning och process kring 
sociala bostäder.        

Ärendet i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har lämnat in ett förslag till 
Kommunstyrelsen om förslag till ansvarsfördelning och process kring sociala 
bostäder som även Arbetslivsnämnden lämnat ett yttrande på. Förslaget har 
skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden. 

Det som är av vikt för Vård- och äldrenämnden avseende området sociala 
bostäder är att de personer som faller inom nämndens reglemente innefattas i 
den föreslagna Boendesociala enheten. Det är av vikt att påtala och belysa att 
även de målgrupper som Vård- och äldrenämnden har att ansvara för enligt 
reglementet kan hamna i svårigheter att på egen hand skaffa eller behålla en 
bostad.  

Det har tidigare inom staden funnits en inställning kring att är man ”äldre” och 
har försatt sig i en utsatt bostadssituation ska den enskilde ansöka om bistånd i 
form av korttidsplats eller vård och omsorgsboende. Nämndens hållning är att 
detta inte är tillfredsställande förhållningssätt och inte effektivt 
resursutnyttjande, då det är omsorgsbehovet som ska styra val av insatser och 
inte tillgången eller inte till en egen bostad.  

Som beskrivs i Individ och familjeomsorgens utredning har sociala klustrets 
förvaltningar sedan 2016 försökt att samarbeta i dessa ärenden via den 
sammansatta ”spetsgruppen”. Vård- och äldrenämnden ser precis som föreslås 
att denna grupp bör upphöra och att istället ersättas av den nya föreslagna 
Boendesociala enheten. Det i sig skulle underlätta ansvarsfrågan då den i sig 
varit ett uttalat problem inom spetsgruppen. Det är inte många personer inom 
vård- och äldrenämndens målgrupp som försätts i denna utsatta 
bostadssituation per år, men när såväl händer är det försvårande 
omständigheter att utföra de insatser (t ex hemtjänst) som vederbörande 
bedöms vara i behov av. För att kunna utföra nödvändiga insatser behöver 
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personen någonstans att bo, dock inte på ett vård- och omsorgsboende eller på 
en korttidsplats i dessa beskrivna fall. 

Det framgår att Arbetslivsnämnden ska stå för kontakten med bostadsbolagen i 
syfte att lägga bostadsanskaffningen på en nämnd. Vård- och äldrenämnden står 
bakom ett sådant förslag. Huruvida Individ och familjeomsorgsnämnden eller 
Arbetslivsnämnden därefter ska stå för förstahandskontrakten och/eller 
hyresavtalen tar inte Vård- och äldrenämnden någon särskild ställning till. Det 
viktiga för nämndens målgrupp är att någon av dessa två nämnder gör det och 
att Vård- och äldrenämndens målgrupp bedöms och bemöts likvärdigt med 
övriga invånare i liknande situation i Borås stad.                

Beslutsunderlag 
1. Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder 
2. Alternativt beslutsförslag, Arbetslivsnämnden                                

Samverkan 
Samverkas vid FSG 2019-03-20 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 
 

 

Johan Wikander 
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 
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Handläggare, telefon 
Bengt Engberg, 033-442063 

REMISSVAR 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-01-16 
Diarienummer 

KS 2018-00648.1.3.1,1  

 

 
 

 

 
                     Borås Stad 

                    Kommunstyrelsen 
                    501 80 Borås 

 

Remissvar: Ansvarsfördelning och process 
kring sociala bostäder 
 

Bolagets beslut 

AB Bostäder i Borås tillstyrker Individ- och familjeomsorgsnämndens 
förslag om process kring sociala bostäder med tillägg enligt 
arbetslivsnämndens förslag gällande att Arbetslivsnämnden ansvarar för 
alla förstahandskontrakt då det krävs en andrahandsuthyrning s.k. socialt 
kontrakt. Detta för att tydliggöra en kontaktväg mellan parterna. 
 
Bolagets yttrande i sammanfattning 

AB Bostäder i Borås ser fördelar med att det är en kontaktperson/ 
förvaltning gällande samtliga processer för sociala bostadskontrakt. Vi ser 
därför att Arbetslivsnämndens tilläggsförslag till ansvarsfördelning och 
process för sociala bostäder är att föredra. Förslaget att förstahands-
kontraktet ska växla mellan Arbetslivsförvaltningen och Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen innebär en ökad administration. 
 
Bolagets yttrande i sin helhet 

AB Bostäder i Borås har sedan många år samverkat med stadens sociala 
myndigheter gällande s.k. sociala kontrakt. Bolaget tar ett stort ansvar 
utifrån sin allmännyttiga roll när det gäller att tillhandahålla bostäder till 
olika grupper, som inte har förutsättningar att teckna ett eget hyreskontrakt.  
 
Den delen i Individ- och familjenämndens förslag på uppdelning mellan sin 
och Arbetslivsnämndens ansvarsfördelning för sociala bostäder riskerar att 
försvåra den dagliga administrationen. För oss är viktigt att det bara finns 
en kontaktväg som har ansvaret för hyreskontrakten. Förslaget att 
förstahandskontraktet ska växla mellan Arbetslivsförvaltningen och Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen innebär en onödigt ökad administration 
vilket känns onödig. Vi tillstyrker därför Individ- och familjenämndens 
förslag i kombination med Arbetslivsnämndens förslag till förändring. 
 
 
AB Bostäder i Borås 
 

 
Roland Andersson 
Styrelseordförande    Bengt Engberg 
    VD 
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Handläggare, telefon 
Bengt Engberg, 033-442063 

REMISSVAR 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-01-16 
Diarienummer 

KS 2018-00648.1.3.1,1  

 

 
 

 

 
                     Borås Stad 

                    Kommunstyrelsen 
                    501 80 Borås 

 

Remissvar: Ansvarsfördelning och process 
kring sociala bostäder 
 

Bolagets beslut 

AB Bostäder i Borås tillstyrker Individ- och familjeomsorgsnämndens 
förslag om process kring sociala bostäder med tillägg enligt 
arbetslivsnämndens förslag gällande att Arbetslivsnämnden ansvarar för 
alla förstahandskontrakt då det krävs en andrahandsuthyrning s.k. socialt 
kontrakt. Detta för att tydliggöra en kontaktväg mellan parterna. 
 
Bolagets yttrande i sammanfattning 

AB Bostäder i Borås ser fördelar med att det är en kontaktperson/ 
förvaltning gällande samtliga processer för sociala bostadskontrakt. Vi ser 
därför att Arbetslivsnämndens tilläggsförslag till ansvarsfördelning och 
process för sociala bostäder är att föredra. Förslaget att förstahands-
kontraktet ska växla mellan Arbetslivsförvaltningen och Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen innebär en ökad administration. 
 
Bolagets yttrande i sin helhet 

AB Bostäder i Borås har sedan många år samverkat med stadens sociala 
myndigheter gällande s.k. sociala kontrakt. Bolaget tar ett stort ansvar 
utifrån sin allmännyttiga roll när det gäller att tillhandahålla bostäder till 
olika grupper, som inte har förutsättningar att teckna ett eget hyreskontrakt.  
 
Den delen i Individ- och familjenämndens förslag på uppdelning mellan sin 
och Arbetslivsnämndens ansvarsfördelning för sociala bostäder riskerar att 
försvåra den dagliga administrationen. För oss är viktigt att det bara finns 
en kontaktväg som har ansvaret för hyreskontrakten. Förslaget att 
förstahandskontraktet ska växla mellan Arbetslivsförvaltningen och Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen innebär en onödigt ökad administration 
vilket känns onödig. Vi tillstyrker därför Individ- och familjenämndens 
förslag i kombination med Arbetslivsnämndens förslag till förändring. 
 
 
AB Bostäder i Borås 
 

 
Roland Andersson 
Styrelseordförande    Bengt Engberg 
    VD 
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Fristadbostäder AB 
Kjell-Ove Sethson, 033-222552 

REMISSVAR Sida 
1(1) 

 Datum: 2019-03-15 Diarienummer: KS 2018-00648 
 

 Kommunstyrelsen 

 
 

Remiss: Förslag till ansvarsfördelning och process 
kring sociala bostäder 
 
Bolagsstyrelsens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från 
yttrande) 
Fristadbostäder ABs styrelse tillstyrker remissen utifrån de ändringar/tillägg som 
Arbetslivsnämnden adderat. 
 
 
Bolagsstyrelsens yttrande i sammanfattning 
Styrelsen för Fristadbostäder AB finner remissen något komplicerad men har efter 
behandling funnit att vi inte har något att tillägga eller ändra. Det som 
Arbetslivsnämnden lagt till i sitt yttrande ger tillsammans det förslag som vi vill 
tillstyrka. 
 
 
 
 
Fristadbostäder AB 
 
 
Gun-Britt Persson 
Ordförande 
 
  Kjell-Ove Sethson 
  VD 
 

 
 
Fristadbostäder AB 
Kjell-Ove Sethson, 033-222552 

REMISSVAR Sida 
1(1) 

 Datum: 2019-03-15 Diarienummer: KS 2018-00648 
 

 Kommunstyrelsen 

 
 

Remiss: Förslag till ansvarsfördelning och process 
kring sociala bostäder 
 
Bolagsstyrelsens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från 
yttrande) 
Fristadbostäder ABs styrelse tillstyrker remissen utifrån de ändringar/tillägg som 
Arbetslivsnämnden adderat. 
 
 
Bolagsstyrelsens yttrande i sammanfattning 
Styrelsen för Fristadbostäder AB finner remissen något komplicerad men har efter 
behandling funnit att vi inte har något att tillägga eller ändra. Det som 
Arbetslivsnämnden lagt till i sitt yttrande ger tillsammans det förslag som vi vill 
tillstyrka. 
 
 
 
 
Fristadbostäder AB 
 
 
Gun-Britt Persson 
Ordförande 
 
  Kjell-Ove Sethson 
  VD 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

 B 2803

 
 
Fristadbostäder AB 
Kjell-Ove Sethson, 033-222552 

REMISSVAR Sida 
1(1) 

 Datum: 2019-03-15 Diarienummer: KS 2018-00648 
 

 Kommunstyrelsen 

 
 

Remiss: Förslag till ansvarsfördelning och process 
kring sociala bostäder 
 
Bolagsstyrelsens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från 
yttrande) 
Fristadbostäder ABs styrelse tillstyrker remissen utifrån de ändringar/tillägg som 
Arbetslivsnämnden adderat. 
 
 
Bolagsstyrelsens yttrande i sammanfattning 
Styrelsen för Fristadbostäder AB finner remissen något komplicerad men har efter 
behandling funnit att vi inte har något att tillägga eller ändra. Det som 
Arbetslivsnämnden lagt till i sitt yttrande ger tillsammans det förslag som vi vill 
tillstyrka. 
 
 
 
 
Fristadbostäder AB 
 
 
Gun-Britt Persson 
Ordförande 
 
  Kjell-Ove Sethson 
  VD 
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Remiss ang.  
Förslag till ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder 
 

Viskaforshem AB har tagit del av remissförslaget och av de berörda nämndernas 
yttranden. Vi vill göra följande kommentarer: 

Bakgrunden är att ett antal personer i Borås kommun inte själva klarar av att ordna sitt 
eget boende. 

Kommunen har ett övergripande ansvar för bostadsförsörjningen. Socialtjänsten har dock 
inte skyldighet att tillgodose behovet av bostad i allmänhet, det är i första hand den 
enskildes eget ansvar att planera för och ordna sitt boende. Det finns emellertid situationer 
där socialtjänsten måste bistå.   

De målgrupper som identifieras är barn och unga, äldre, personer med fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning, personer med missbruk, brottsoffer och flyktingar.  

Sammantaget blir detta ett ganska stort antal individer. Vi förutsätter att det i praktiken rör 
sig om ett färre antal individer inom grupperna. 

Nämnder som ingår i det s.k. ”sociala klustret” (Vård- och äldrenämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden) arbetar idag 
med olika lösningar. 

Det som återstår är att se över och skapa en tydligare ansvarsfördelning.    

Vi instämmer i slutsatsen. 

Utgångspunkten är att personen behöver särskilda insatser för att behålla sin lägenhet 
eller behöver ett s.k. “socialt kontrakt”. Ett ”socialt kontrakt” definieras som en bostad där 
Borås stad har hyreskontraktet och hyr ut bostaden i andra hand till en person. Till detta 
kommer någon form av insats/stöd kopplat till att kunna behålla lägenheten och på sikt 
kunna överta förstahandskontraktet eller söka annan lägenhet på egen hand.  

För närvarande finns denna form av insats i två former.  

Övergångslägenhet för de med missbruksproblematik hanteras inom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden.  

Socialt kontrakt för samtliga övriga grupper beslutas inom Arbetslivsnämnden.   

De avgränsningar som anges - akutboende, flyktingar, stödboenden och gruppboenden - 
berör inte, i väsentlig grad, Viskaforshems lägenhetsbestånd.  
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Remiss ang.  
Förslag till ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder 
 

Viskaforshem AB har tagit del av remissförslaget och av de berörda nämndernas 
yttranden. Vi vill göra följande kommentarer: 

Bakgrunden är att ett antal personer i Borås kommun inte själva klarar av att ordna sitt 
eget boende. 

Kommunen har ett övergripande ansvar för bostadsförsörjningen. Socialtjänsten har dock 
inte skyldighet att tillgodose behovet av bostad i allmänhet, det är i första hand den 
enskildes eget ansvar att planera för och ordna sitt boende. Det finns emellertid situationer 
där socialtjänsten måste bistå.   

De målgrupper som identifieras är barn och unga, äldre, personer med fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning, personer med missbruk, brottsoffer och flyktingar.  

Sammantaget blir detta ett ganska stort antal individer. Vi förutsätter att det i praktiken rör 
sig om ett färre antal individer inom grupperna. 

Nämnder som ingår i det s.k. ”sociala klustret” (Vård- och äldrenämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden) arbetar idag 
med olika lösningar. 

Det som återstår är att se över och skapa en tydligare ansvarsfördelning.    

Vi instämmer i slutsatsen. 

Utgångspunkten är att personen behöver särskilda insatser för att behålla sin lägenhet 
eller behöver ett s.k. “socialt kontrakt”. Ett ”socialt kontrakt” definieras som en bostad där 
Borås stad har hyreskontraktet och hyr ut bostaden i andra hand till en person. Till detta 
kommer någon form av insats/stöd kopplat till att kunna behålla lägenheten och på sikt 
kunna överta förstahandskontraktet eller söka annan lägenhet på egen hand.  

För närvarande finns denna form av insats i två former.  

Övergångslägenhet för de med missbruksproblematik hanteras inom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden.  

Socialt kontrakt för samtliga övriga grupper beslutas inom Arbetslivsnämnden.   

De avgränsningar som anges - akutboende, flyktingar, stödboenden och gruppboenden - 
berör inte, i väsentlig grad, Viskaforshems lägenhetsbestånd.  

 

 

Arbetsgruppen bakom remissen föreslår att ansvaret för att utreda, pröva och fatta beslut 
rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt för samtliga i den aktuella målgruppen 
ska vara Individ- och familjeomsorgsnämnden.   

Ansvaret för att anskaffa lägenheter som kan användas för andrahandskontrakt föreslås 
åvila Arbetslivsnämnden, vilket innebär att denna är samarbetspart för bostadsbolagen. 

Ur Viskaforshems synvinkel är detta en lämplig ordning. 

Man föreslår vidare att ”när väl ett andrahandskontrakt tilldelats en enskild brukare så 
handhar Individ- och familjeomsorgsnämnden förstahandskontraktet för lägenheten. När 
den boende flyttar eller avviker från lägenheten överlämnas hantering av 
förstahandskontraktet åter till Arbetslivsnämnden. Denna hanteringsordning behöver ske 
med godkännande av bostadsbolaget.”  

Vi instämmer i denna slutsats. Ur bostadsbolagens synvinkel är det naturligtvis viktigt att 
ansvarsförhållanden tydliggörs. 

Arbetslivsnämnden förslås även ges ansvaret för att hantera de överenskommelser 
beträffande förstahandskontrakt som finns med kommunala Bostadsbolag.    

Vi har inga invändningar mot detta. Återigen är det viktigt för oss att ansvarsförhållanden 
tydliggörs. 

I processbeskrivningen noteras att kostnader för reparationer och liknande under den 
period den boende bor kvar i lägenheten ligger på Individ- och familjeomsorgsnämnden. Vi 
välkomnar detta tydliggörande. 

Slutligen konstateras att en överenskommelse behöver komma till stånd med de 
kommunala bostadsbolagen om processen kring andrahandskontrakt samt kring de 
överenskommelser som finns avseende förstahandskontrakt.  

Även detta måste givetvis klaras ut på ett tydligt och enkelt sätt.  
 

Med dessa kommentarer tillstyrker vi remissförslaget. 

För Viskaforshem AB 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-05-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00487 026 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Hanna Bernholdsson (MP) och Tom 
Andersson (MP): Motion: Avskaffa tjänstemän - tillsätt 
tjänstepersoner 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.            

Sammanfattning 
Tom Andersson (MP) och Hanna Bernholdsson (MP) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-15 lämnat in förslaget att de vill 
att Borås stad ersätter könssuffixen ”man” och ”kvinna” med det könsneutrala 
”-person” i alla kommande sammanhang där kommunen använder dessa 
beteckningar. 

Att genomgående införa person i alla kommande sammanhang där man och 
kvinna kan förekomma är inget som Kommunstyrelsen rekommenderar. Det 
kan finnas lagar som reglerar begrepp och det kan finnas andra könsneutrala 
ord eller ändelser som till exempel ombud istället för ombudsperson, som är 
mer lättillgängliga och lättbegripliga.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska besvaras. 
Detta för att Stadsledningskansliet Kommunikationsavdelningen arbetar aktivt 
med frågan att främja jämställd kommunikation 

Ärendet i sin helhet 
Tom Andersson (MP) och Hanna Bernholdsson (MP) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-15 lämnat in förslaget att de vill 
att Borås stad ersätter könssuffixen ”man” och ”kvinna” med det könsneutrala 
”-person” i alla kommande sammanhang där kommunen använder dessa 
beteckningar. 

Vilka sammanhang finns det man och kvinna i beteckningarna i Borås 
stad? 

Yrkestitel 

I en genomgång av de yrkestitlar som finns i Borås Stad finns lagförman som 
enda yrkestitel med suffixen man. Förut fanns titeln ombudsman 
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Kristina Sköld 
Handläggare 
 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-05-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00487 026 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Hanna Bernholdsson (MP) och Tom 
Andersson (MP): Motion: Avskaffa tjänstemän - tillsätt 
tjänstepersoner 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.            

Sammanfattning 
Tom Andersson (MP) och Hanna Bernholdsson (MP) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-15 lämnat in förslaget att de vill 
att Borås stad ersätter könssuffixen ”man” och ”kvinna” med det könsneutrala 
”-person” i alla kommande sammanhang där kommunen använder dessa 
beteckningar. 

Att genomgående införa person i alla kommande sammanhang där man och 
kvinna kan förekomma är inget som Kommunstyrelsen rekommenderar. Det 
kan finnas lagar som reglerar begrepp och det kan finnas andra könsneutrala 
ord eller ändelser som till exempel ombud istället för ombudsperson, som är 
mer lättillgängliga och lättbegripliga.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska besvaras. 
Detta för att Stadsledningskansliet Kommunikationsavdelningen arbetar aktivt 
med frågan att främja jämställd kommunikation 

Ärendet i sin helhet 
Tom Andersson (MP) och Hanna Bernholdsson (MP) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-15 lämnat in förslaget att de vill 
att Borås stad ersätter könssuffixen ”man” och ”kvinna” med det könsneutrala 
”-person” i alla kommande sammanhang där kommunen använder dessa 
beteckningar. 

Vilka sammanhang finns det man och kvinna i beteckningarna i Borås 
stad? 

Yrkestitel 

I en genomgång av de yrkestitlar som finns i Borås Stad finns lagförman som 
enda yrkestitel med suffixen man. Förut fanns titeln ombudsman 

Nr 139
Svar på motion av Hanna Bernholdsson (MP) och  
Tom Andersson (MP): Avskaffa tjänstemän - tillsätt 
tjänstepersoner
2019-05-20 Dnr KS 2017-00487 026

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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(äldreombudsman) med den har istället ändrats till ombud.  Borås Stad har 
alltså, förutom i en titel, könsneutrala yrkestitlar på samtliga anställda.  

Då motionärerna vill att samtliga man och kvinna ska ersättas med suffixet 
person skulle titeln på lagförman bli lagförperson, vilket inte är något som vi 
rekommenderar då det skulle kunna föra tankarna till en lagförd person vilket 
inte ger positiva associationer.  

Titlar som är lagreglerade 

Det finns ett antal titlar som är lagreglade som innehåller man. Som till exempel 
”God man”, ”Huvudman” och ”Lekmannarevisor”.  Dessa titlar kan inte 
ersättas med person då många av dessa titlar skulle få en helt annan betydelse 
och innebörd. Dessutom skulle det också kunna innebära svårigheter i 
kommunikationen med medborgare och andra myndigheter om Borås Stad 
ändrade titlarna på dessa begrepp.   

Lagarna är normerande i sig och att ändra dessa begrepp till något mer 
könsneutralt är en fråga för Riksdagen att hantera.  

Tjänsteman och tjänsteperson 

Tjänsteman eller tjänsteperson är ingen specifik yrkestitel eller en titel på en 
person som ska ägna sig åt en specifik uppgift som t.ex. en god man, utan är ett 
samlingsbegrepp. I SAOL benämns tjänsteman som en ”person med 
administrativa el. förvaltande uppgifter.” I lagstiftningen finns straffet ”hot och våld 
mot tjänsteman” som återfinns i brottsbalkens 17 kap om brott mot allmän 
verksamhet m.m. Tjänsteman där syftar på en vidare definition än den som 
anges i SAOL, och har med myndighetsutövningen att göra.  

Både tjänsteman och tjänsteperson används i Sveriges kommuner, det finns 
inga rekommendationer kring vilket av begreppen som helst ska användas. 

Institutet för språk och folkminnen (tidigare Språkrådet) menar att det exakta 
ordet för tjänsteman är svårt att ersätta. Men att i de fall där det inte går att 
precisera sig med andra titlar (som till exempel handläggare), kan det vara ett 
möjligt alternativ att använda tjänsteperson istället.  
 
SKL och bland annat kommunerna Malmö och Uppsala har gått över till 
tjänsteperson.  SKL har ingen särskild rekommendation att ge i frågan men har 
skrivit under CEMR-deklarationen där bland annat ”Att avskaffa stereotypa 
uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet” är en av principerna. 
Utifrån den skrivningen är SKL:s hållning att könsneutrala suffix bör användas 
där det är möjligt. Denna deklaration har även Borås Stad skrivit under.  
 
I Borås Stad använder sig både medarbetare och förtroendevalda av tjänsteman 
och tjänsteperson i sitt språkbruk. 
 
Borås Stad strävar efter att kommunicera på ett inkluderande sätt för att bidra 
till mångfald samt ökad jämställdhet och jämlikhet. Genomtänkt 
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(äldreombudsman) med den har istället ändrats till ombud.  Borås Stad har 
alltså, förutom i en titel, könsneutrala yrkestitlar på samtliga anställda.  

Då motionärerna vill att samtliga man och kvinna ska ersättas med suffixet 
person skulle titeln på lagförman bli lagförperson, vilket inte är något som vi 
rekommenderar då det skulle kunna föra tankarna till en lagförd person vilket 
inte ger positiva associationer.  

Titlar som är lagreglerade 

Det finns ett antal titlar som är lagreglade som innehåller man. Som till exempel 
”God man”, ”Huvudman” och ”Lekmannarevisor”.  Dessa titlar kan inte 
ersättas med person då många av dessa titlar skulle få en helt annan betydelse 
och innebörd. Dessutom skulle det också kunna innebära svårigheter i 
kommunikationen med medborgare och andra myndigheter om Borås Stad 
ändrade titlarna på dessa begrepp.   

Lagarna är normerande i sig och att ändra dessa begrepp till något mer 
könsneutralt är en fråga för Riksdagen att hantera.  

Tjänsteman och tjänsteperson 

Tjänsteman eller tjänsteperson är ingen specifik yrkestitel eller en titel på en 
person som ska ägna sig åt en specifik uppgift som t.ex. en god man, utan är ett 
samlingsbegrepp. I SAOL benämns tjänsteman som en ”person med 
administrativa el. förvaltande uppgifter.” I lagstiftningen finns straffet ”hot och våld 
mot tjänsteman” som återfinns i brottsbalkens 17 kap om brott mot allmän 
verksamhet m.m. Tjänsteman där syftar på en vidare definition än den som 
anges i SAOL, och har med myndighetsutövningen att göra.  

Både tjänsteman och tjänsteperson används i Sveriges kommuner, det finns 
inga rekommendationer kring vilket av begreppen som helst ska användas. 

Institutet för språk och folkminnen (tidigare Språkrådet) menar att det exakta 
ordet för tjänsteman är svårt att ersätta. Men att i de fall där det inte går att 
precisera sig med andra titlar (som till exempel handläggare), kan det vara ett 
möjligt alternativ att använda tjänsteperson istället.  
 
SKL och bland annat kommunerna Malmö och Uppsala har gått över till 
tjänsteperson.  SKL har ingen särskild rekommendation att ge i frågan men har 
skrivit under CEMR-deklarationen där bland annat ”Att avskaffa stereotypa 
uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet” är en av principerna. 
Utifrån den skrivningen är SKL:s hållning att könsneutrala suffix bör användas 
där det är möjligt. Denna deklaration har även Borås Stad skrivit under.  
 
I Borås Stad använder sig både medarbetare och förtroendevalda av tjänsteman 
och tjänsteperson i sitt språkbruk. 
 
Borås Stad strävar efter att kommunicera på ett inkluderande sätt för att bidra 
till mångfald samt ökad jämställdhet och jämlikhet. Genomtänkt 

Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

kommunikation i ord och bild kan hjälpa till att lösa upp bland annat stereotypa 
bilder av män och kvinnor.   
 
Ett sätt att kommunicera jämställt är att använda könsneutrala 
personbeteckningar som fungerar oavsett om vi talar om en man eller en 
kvinna. Idrottare kan användas istället för idrottsman och lärare istället för 
lärarinna.  
 
När det gäller ordet tjänsteman/tjänsteperson är det bra om vi i första hand kan 
använda en specifik titel istället eftersom det blir tydligare för den som vi talar 
med eller skriver till, till exempel biståndshandläggare istället för tjänsteperson. 
I de fall där det inte går att använda titel rekommenderar 
kommunikationsavdelningen att använda ordet tjänsteperson istället för 
tjänsteman eftersom det ligger i linje med strävan efter jämställdhet. Men 
skribenten eller den som talar avgör vilket begrepp som används. 
 

Beslutsunderlag 
1. Motion- Avskaffa tjänstemän – tillsätt tjänstepersoner 
   
 

 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Per Olsson 

   Avdelningschef 
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Motion: Avskaffa tjänstemän - tillsätt tjänstepersoner  

Språkets makt är stor. Vilka ord vi använder kan styra människors förväntningar, uppfattningar 
och antingen rasera eller cementera patriarkala strukturer.  

Borås Stads jämställdhetsprogram slår fast att kommunen ska arbeta med 
jämställdhetsintegrering, vilket innebär att en organisations alla nivåer ska genomsyras av ett 
jämställdhetsperspektiv. I programmet står också att ”Jämställdhetsarbete innebär en kritisk 
granskning av den egna verksamheten och en förändring av strukturer, som kan verka 
skrämmande. Att ifrågasätta maktfördelning och inflytande berör och upprör. Samtidigt är det en 
möjlighet att ta till vara både kvinnors och mäns kunskap och erfarenheter.”  

En väldigt tydlig kvarleva av uppdelningen mellan kvinno- och mansyrken är yrken som direkt 
tillskrivs ett kön, såsom brandman, riksdagsman, tjänsteman eller nämndeman. Detta är 
missvisande och språkligt felaktigt, anser vi. Somliga betraktar ordbildningar med ”-man” som 
könsneutrala, men i en undersökning från 2007 uppgav över 40% att ordet ”tjänsteman” var direkt 
olämpligt att använda om kvinnor, vilket är problematiskt om vi ska leva i ett jämställt samhälle.  

Bland annat Malmö kommun har infört könsneutrala suffix, och benämningen tjänsteperson 
används av SKL. Till P4 Halland sade språkvetaren Gabriella Sandström ”Vår rekommendation är 
att använda könsneutrala yrkesbeteckningar och titlar. Det gäller även olika funktioner som till 
exempel talesman där man mycket väl kan använda talesperson istället”. 

Kampen för ett jämställt samhälle måste föras på många fronter, där en utveckling av vårt språk är 
ett viktigt steg i rätt riktning.  

Med anledning av ovanstående föreslår vi: 

Att Borås Stad ersätter könssuffixen ”-man" och ”-kvinna” med det könsneutrala "- person" i 
alla kommande sammanhang där kommunen använder dessa beteckningar.  

 

 

Hanna Bernholdsson (MP)  
Tom Andersson (MP)  
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2019-08-19 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00830 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anne Rapinoja (V) och Tommy 
Josefsson (V): Motion om att utreda en 
biokolanläggning i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalls.       

 

Reservationer   

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och 
Oliver Öberg (M) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se bilaga. 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för Andreas Exners (SD) yrkande, se bilaga.    

Sammanfattning 
Bakgrund 
Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-11-22 lämnat in förslaget att Borås Stad utreder 
förutsättningar för att kunna anlägga en biokolanläggning i syfte att 
omvandla trädgårdsavfall till biokol.  
 
Kommunstyrelsen delar motionärernas och remissinstansernas bedömning om 
fördelen med en biokolanläggning ur ett miljömässigt perspektiv, och ser 
positivt på att Borås Energi och Miljö AB utrett, och avser utreda vidare, som 
en naturlig del i bolagets uppdrag enligt ägardirektivet. 
 

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund 
Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-11-22 lämnat in förslaget att Borås Stad utreder 
förutsättningar för att kunna anlägga en biokolanläggning i syfte att 
omvandla trädgårdsavfall till biokol. 
           
Remisser 
Motionen har skickats på remiss till Miljö- och Konsumentnämnden och till 
Borås Energi och Miljö AB. Båda remissinstanserna är positiva till motionen, 
och menar att en biokolanläggning skulle medföra miljömässiga fördelar med 
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Datum 
2019-08-19 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00830 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anne Rapinoja (V) och Tommy 
Josefsson (V): Motion om att utreda en 
biokolanläggning i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalls.       

 

Reservationer   

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och 
Oliver Öberg (M) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se bilaga. 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för Andreas Exners (SD) yrkande, se bilaga.    

Sammanfattning 
Bakgrund 
Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-11-22 lämnat in förslaget att Borås Stad utreder 
förutsättningar för att kunna anlägga en biokolanläggning i syfte att 
omvandla trädgårdsavfall till biokol.  
 
Kommunstyrelsen delar motionärernas och remissinstansernas bedömning om 
fördelen med en biokolanläggning ur ett miljömässigt perspektiv, och ser 
positivt på att Borås Energi och Miljö AB utrett, och avser utreda vidare, som 
en naturlig del i bolagets uppdrag enligt ägardirektivet. 
 

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund 
Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-11-22 lämnat in förslaget att Borås Stad utreder 
förutsättningar för att kunna anlägga en biokolanläggning i syfte att 
omvandla trädgårdsavfall till biokol. 
           
Remisser 
Motionen har skickats på remiss till Miljö- och Konsumentnämnden och till 
Borås Energi och Miljö AB. Båda remissinstanserna är positiva till motionen, 
och menar att en biokolanläggning skulle medföra miljömässiga fördelar med 

Nr 140
Svar på motion av Anne Rapinoja (V) och  
Tommy Josefsson (V ) om att utreda en  
biokolanläggning i Borås

2019-08-19 Dnr KS 2018-00830 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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negativa utsläpp och minskade växthusgasutsläpp. En nackdel kan vara 
svårighet att få ekonomisk bärighet i satsningen.  
 
Borås Energi och Miljö AB har utrett frågan sedan tidigare, som en del i deras 
nuvarande uppdrag enligt ägardirektivet. Bolaget gick vid utredningen inte 
vidare just på grund av ekonomiska skäl, men man avser utreda frågan vidare 
framöver.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsen delar motionärernas och remissinstansernas bedömning om 
fördelen med en biokolanläggning ur ett miljömässigt perspektiv. 
Kommunstyrelsen ser positivt på att Borås Energi och Miljö AB utrett, och 
avser utreda vidare, som en naturlig del i bolagets uppdrag enligt ägardirektivet.  
Motionens förslag, att utreda förutsättningar för att kunna anlägga en 
biokolanläggning i syfte att omvandla trädgårdsavfall till biokol, uppfylls 
därmed.  

Beslutsunderlag 
1. Svar på motion, 2019-08-19 
2. Beslutsförslag, 2019-08-19 
3. Yttrande över motion från Borås Energi och Miljö AB, 2019-03-04 
4. Yttrande över motion från Miljö- och Konsumentnämnden, 2019-02-27  
5. Motion från Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V), 2018-11-21
  

Samverkan 
- 

 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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negativa utsläpp och minskade växthusgasutsläpp. En nackdel kan vara 
svårighet att få ekonomisk bärighet i satsningen.  
 
Borås Energi och Miljö AB har utrett frågan sedan tidigare, som en del i deras 
nuvarande uppdrag enligt ägardirektivet. Bolaget gick vid utredningen inte 
vidare just på grund av ekonomiska skäl, men man avser utreda frågan vidare 
framöver.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsen delar motionärernas och remissinstansernas bedömning om 
fördelen med en biokolanläggning ur ett miljömässigt perspektiv. 
Kommunstyrelsen ser positivt på att Borås Energi och Miljö AB utrett, och 
avser utreda vidare, som en naturlig del i bolagets uppdrag enligt ägardirektivet.  
Motionens förslag, att utreda förutsättningar för att kunna anlägga en 
biokolanläggning i syfte att omvandla trädgårdsavfall till biokol, uppfylls 
därmed.  

Beslutsunderlag 
1. Svar på motion, 2019-08-19 
2. Beslutsförslag, 2019-08-19 
3. Yttrande över motion från Borås Energi och Miljö AB, 2019-03-04 
4. Yttrande över motion från Miljö- och Konsumentnämnden, 2019-02-27  
5. Motion från Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V), 2018-11-21
  

Samverkan 
- 

 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00830 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Anne Rapinoja (V) och Tommy 
Josefsson (V): Motion om att utreda en 
biokolanläggning i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses besvarad.             

Sammanfattning 
Bakgrund 
Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-11-22 lämnat in förslaget att Borås Stad utreder 
förutsättningar för att kunna anlägga en biokolanläggning i syfte att 
omvandla trädgårdsavfall till biokol.  
 
Kommunstyrelsen delar motionärernas och remissinstansernas bedömning om 
fördelen med en biokolanläggning ur ett miljömässigt perspektiv, och ser 
positivt på att Borås Energi och Miljö AB har utrett frågan. och avser utreda 
vidare, som en naturlig del i bolagets uppdrag enligt ägardirektivet. 
 

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund 
Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-11-22 lämnat in förslaget att Borås Stad utreder 
förutsättningar för att kunna anlägga en biokolanläggning i syfte att 
omvandla trädgårdsavfall till biokol. 
           
Remisser 
Motionen har skickats på remiss till Miljö- och Konsumentnämnden och till 
Borås Energi och Miljö AB. Båda remissinstanserna är positiva till motionen, 
och menar att en biokolanläggning skulle medföra miljömässiga fördelar med 
negativa utsläpp och minskade växthusgasutsläpp. En nackdel kan vara 
svårighet att få ekonomisk bärighet i satsningen.  
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Borås Energi och Miljö AB har utrett frågan sedan tidigare, som en del i deras 
nuvarande uppdrag enligt ägardirektivet. Bolaget gick vid utredningen inte 
vidare just på grund av ekonomiska skäl, men man avser utreda frågan vidare 
framöver.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsen delar motionärernas och remissinstansernas bedömning om 
fördelen med en biokolanläggning ur ett miljömässigt perspektiv. 
Kommunstyrelsen ser positivt på att Borås Energi och Miljö AB har utrett 
frågan. och avser utreda vidare, som en naturlig del i bolagets uppdrag enligt 
ägardirektivet. Motionens förslag, att utreda förutsättningar för att kunna 
anlägga en biokolanläggning i syfte att omvandla trädgårdsavfall till biokol, är 
därmed uppfyllt. uppfylls därmed.  

Beslutsunderlag 
1. Svar på motion, 2019-08-19 
2. Beslutsförslag, 2019-08-19 
3. Yttrande över motion från Borås Energi och Miljö AB, 2019-03-04 
4. Yttrande över motion från Miljö- och Konsumentnämnden, 2019-02-27  
5. Motion från Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V), 2018-11-21
  

Samverkan 
- 

 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 

 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

 B 2815

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

 
Borås Energi och Miljö AB har utrett frågan sedan tidigare, som en del i deras 
nuvarande uppdrag enligt ägardirektivet. Bolaget gick vid utredningen inte 
vidare just på grund av ekonomiska skäl, men man avser utreda frågan vidare 
framöver.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsen delar motionärernas och remissinstansernas bedömning om 
fördelen med en biokolanläggning ur ett miljömässigt perspektiv. 
Kommunstyrelsen ser positivt på att Borås Energi och Miljö AB har utrett 
frågan. och avser utreda vidare, som en naturlig del i bolagets uppdrag enligt 
ägardirektivet. Motionens förslag, att utreda förutsättningar för att kunna 
anlägga en biokolanläggning i syfte att omvandla trädgårdsavfall till biokol, är 
därmed uppfyllt. uppfylls därmed.  

Beslutsunderlag 
1. Svar på motion, 2019-08-19 
2. Beslutsförslag, 2019-08-19 
3. Yttrande över motion från Borås Energi och Miljö AB, 2019-03-04 
4. Yttrande över motion från Miljö- och Konsumentnämnden, 2019-02-27  
5. Motion från Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V), 2018-11-21
  

Samverkan 
- 

 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
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Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00830 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anne Rapinoja (V) och Tommy 
Josefsson (V): Motion om att utreda en 
biokolanläggning i Borås 
 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås.           

Sammanfattning 
Bakgrund 
Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-11-22 lämnat in förslaget att Borås Stad utreder 
förutsättningar för att kunna anlägga en biokolanläggning i syfte att 
omvandla trädgårdsavfall till biokol.  
 
Kommunstyrelsens bedömer att en biokolsanläggning föranleder ett 
energibortfall vid produktionen av biokol, vilket i sin tur leder till att 
energibortfallet måste kompenseras på annat håll. För att se på den totala 
effekten måste man därmed lägga till klimatpåverkan från den ytterligare energi 
som tillförs, vilket i sin tur innebär att man måste genomföra komplicerade 
beräkningar för att se biokolets totala inverkan på klimatet.  
 
 
 

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund 
Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-11-22 lämnat in förslaget att Borås Stad utreder 
förutsättningar för att kunna anlägga en biokolanläggning i syfte att 
omvandla trädgårdsavfall till biokol. 
           
Remisser 
Motionen har skickats på remiss till Miljö- och Konsumentnämnden och till 
Borås Energi och Miljö AB. Båda remissinstanserna är positiva till motionen, 
och menar att en biokolanläggning skulle medföra miljömässiga fördelar med 
negativa utsläpp och minskade växthusgasutsläpp. En nackdel kan vara 
svårighet att få ekonomisk bärighet i satsningen.  
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Borås Energi och Miljö AB har utrett frågan sedan tidigare, som en del i deras 
nuvarande uppdrag enligt ägardirektivet. Bolaget gick vid utredningen inte 
vidare just på grund av ekonomiska skäl, men man avser utreda frågan vidare 
framöver.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsens bedömer att en biokolsanläggning föranleder ett 
energibortfall vid produktionen av biokol, vilket i sin tur leder till att 
energibortfallet måste kompenseras på annat håll. För att se på den totala 
effekten måste man därmed lägga till klimatpåverkan från den ytterligare energi 
som tillförs, vilket i sin tur innebär att man måste genomföra komplicerade 
beräkningar för att se biokolets totala inverkan på klimatet.  
 
Detta har de facto genomförts på KTH av universitetslektor och docent Cecilia 
Sundberg som fastslår att det är en begränsad nytta med biokol beaktat världens 
behov av fossila bränslen. 
 
Kommunstyrelsen delar motionärernas och remissinstansernas bedömning, om 
än osäker, kring fördelarna, med en biokolanläggning ur ett miljömässigt 
perspektiv, och ser positivt på att Borås Energi och Miljö AB utrett, och avser 
utreda vidare, som en naturlig del i bolagets uppdrag enligt ägardirektivet. 
 
Ett generellt problem vid framställning av biokol är dock att det inte finns 
obegränsat med biomassa att bränna. Skalar man upp verksamheten måste man 
därför ha en plan för hur man ska få tag på tillräckligt med brännbart material. 
 
Tidigare utredningar framhåller dock vikten av att utveckla tekniken så att den 
kan användas i stor skala i en framtid där vi förhoppningsvis lyckats med att 
kraftigt dra ner på användningen av fossila bränslen. 

I sin senaste rapport uppskattar IPCC att biokol potentiellt sett kan fånga in 
uppemot 2 miljarder ton koldioxid ur atmosfären årligen år 2050. Motsvarande 
siffra för koldioxidinfångning från luften (DAC) är 5 miljarder ton. Att plantera 
träd uppskattas kunna absorbera upp till 3,5 miljarder ton per år.  

Kommunstyrelsen föreslår därmed, av miljömässiga och ekonomiska skäl, att 
förslaget inte är aktuell med dagens teknik och att andra miljökompensatoriska 
åtgärder är mer effektiva. 
 
 
 

Beslutsunderlag 
1. Svar på motion, 2019-08-19 
2. Beslutsförslag, 2019-08-19 
3. Yttrande över motion från Borås Energi och Miljö AB, 2019-03-04 
4. Yttrande över motion från Miljö- och Konsumentnämnden, 2019-02-27  
5. Motion från Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V), 2018-11-21
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Borås Energi och Miljö AB har utrett frågan sedan tidigare, som en del i deras 
nuvarande uppdrag enligt ägardirektivet. Bolaget gick vid utredningen inte 
vidare just på grund av ekonomiska skäl, men man avser utreda frågan vidare 
framöver.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsens bedömer att en biokolsanläggning föranleder ett 
energibortfall vid produktionen av biokol, vilket i sin tur leder till att 
energibortfallet måste kompenseras på annat håll. För att se på den totala 
effekten måste man därmed lägga till klimatpåverkan från den ytterligare energi 
som tillförs, vilket i sin tur innebär att man måste genomföra komplicerade 
beräkningar för att se biokolets totala inverkan på klimatet.  
 
Detta har de facto genomförts på KTH av universitetslektor och docent Cecilia 
Sundberg som fastslår att det är en begränsad nytta med biokol beaktat världens 
behov av fossila bränslen. 
 
Kommunstyrelsen delar motionärernas och remissinstansernas bedömning, om 
än osäker, kring fördelarna, med en biokolanläggning ur ett miljömässigt 
perspektiv, och ser positivt på att Borås Energi och Miljö AB utrett, och avser 
utreda vidare, som en naturlig del i bolagets uppdrag enligt ägardirektivet. 
 
Ett generellt problem vid framställning av biokol är dock att det inte finns 
obegränsat med biomassa att bränna. Skalar man upp verksamheten måste man 
därför ha en plan för hur man ska få tag på tillräckligt med brännbart material. 
 
Tidigare utredningar framhåller dock vikten av att utveckla tekniken så att den 
kan användas i stor skala i en framtid där vi förhoppningsvis lyckats med att 
kraftigt dra ner på användningen av fossila bränslen. 

I sin senaste rapport uppskattar IPCC att biokol potentiellt sett kan fånga in 
uppemot 2 miljarder ton koldioxid ur atmosfären årligen år 2050. Motsvarande 
siffra för koldioxidinfångning från luften (DAC) är 5 miljarder ton. Att plantera 
träd uppskattas kunna absorbera upp till 3,5 miljarder ton per år.  

Kommunstyrelsen föreslår därmed, av miljömässiga och ekonomiska skäl, att 
förslaget inte är aktuell med dagens teknik och att andra miljökompensatoriska 
åtgärder är mer effektiva. 
 
 
 

Beslutsunderlag 
1. Svar på motion, 2019-08-19 
2. Beslutsförslag, 2019-08-19 
3. Yttrande över motion från Borås Energi och Miljö AB, 2019-03-04 
4. Yttrande över motion från Miljö- och Konsumentnämnden, 2019-02-27  
5. Motion från Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V), 2018-11-21
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Samverkan 
- 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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Motion om att utreda en biokolanläggning i Borås 
 
I Högdalen i Stockholm invigdes i våras en världsunik biokolanläggning. Där blir 
stockholmarnas trädgårdsavfall till biokol, under produktionsprocessen bildas även 
klimatpositiv fjärrvärme. Biokol har fantastiska egenskaper som jordförbättringsmedel 
samtidigt som det motverkar klimatförändringarna genom att binda kol i marken i tusentals år. 
 
Eftersom klimathotet är en realitet och förvärras varje år, är det värdefullt om även Borås kan 
bidraga med en biokolanläggning som minskar mängden koldioxid i atmosfären, det vill säga 
verka som en kolsänka. Redan nu samlas trädgårdsavfall in vid återvinningscentralerna 
runtom i Borås kommun. Biokolanläggningen kan till exempel byggas på Sobacken och kan 
bli ytterligare ett komplement till klimatsmart fjärrvärme. 
 
Anläggningen för biokol bygger på en uråldrig idé i modern tappning. Det är en urban kolmila 
som skapar ett hållbart kretslopp när kvistar och grenar förkolnas genom pyrolys. Biokolet 
kan användas i trädgårdar och i stadens parker och planteringar. Det får träd och planteringar 
att må bättre, samtidigt som det bidrar till att motverka klimatförändringarna. När kolet binds 
i marken istället för att gå ut i luften som koldioxid, skapas en kolsänka. Biokol är med andra 
ord en fantastisk jordförbättrare som bidrar till att göra staden grönare på flera sätt. 
 
Vi föreslår därför att 

 Borås Stad utreder förutsättningar för att kunna anlägga en biokolanläggning i syfte att 
omvandla trädgårdsavfall till biokol 

 
Anne Rapinoja (V) 
Tommy Josefsson (V) 
 
Borås 2018-11-20 
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Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
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Roger Kardell 
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033 357040 
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Datum 
2019-08-19 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00922 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Pirita Isegran 
(M), Annacarin Martinsson (M) och Anne-Marie Ekström 
(L): Fimpa rätt  Se dnr 2012-00539 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen förklaras besvarad.            

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M), Pirita Isegran (M), Annacarin Martinsson (M) och Anne- 
Marie Ekström (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 augusti 
2012 inlämnat rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås att Tekniska nämnden ges i uppdrag att snarast sätta upp 
askkoppar på stadens alla papperskorgar. Motionen har varit remitterad till 
Tekniska nämnden som beslutar att bifalla motionen under förutsättning att 
nämnden får utökade anslag för de merkostnader som förväntas uppstå. 
 
Nämnden anförde då 2013  att askkoppar på allmän platsmark inte har funnits i 
Borås på många år. Inom offentliga och publika lokaler råder idag oftast 
rökförbud. De som väljer att röka får gå utanför lokalen där askkoppar 
anordnas av fastighetsägaren/verksamhetsutövaren. Sett ur ett hälsoperspektiv 
är det tveksamt att underlätta tillvaron för rökare. Det finns även en risk att 
askkoppar bidrar till en försämrad miljö för icke rökare genom dofter och rök 
från cigaretter som inte släckts ordentligt. Fimpas cigaretter på rätt sätt kan 
fimpen lika gärna läggas direkt i papperskorgarna där de ändå hamnar till slut då 
fimpmöjlighet oftast sitter i locket på papperskorgarna. Ska askkoppar sättas 
upp i staden kommer en förstärkning av Tekniska nämndens anslag för 
renhållning att krävas.  
 
Det har hänt en del sedan dess. Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. 
Den säger bland annat att det är förbjudet att röka på uteserveringar, i entréer 
till butiker och hotell med mera, på busshållplatser och perronger, på lekplatser 
och på badplatser. Idag har många restauranger, caféer och hotell egna 
askkoppar uppsatta som en service till sina gäster. Dessa måste tas bort före 
den 1 juli och dessutom måste den som har ansvar för till exempel serveringen 
sätta upp skyltar om att det är förbjudet att röka. En svårighet med den nya 
lagen är att den inte säger hur långt ifrån till exempel en uteservering eller en 
entré man får röka, bara att förbudet gäller på ytor där andra kan bli störda av 
rökningen. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

 B 2825

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-08-19 

Instans 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Pirita Isegran 
(M), Annacarin Martinsson (M) och Anne-Marie Ekström 
(L): Fimpa rätt  Se dnr 2012-00539 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen förklaras besvarad.            

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M), Pirita Isegran (M), Annacarin Martinsson (M) och Anne- 
Marie Ekström (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 augusti 
2012 inlämnat rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås att Tekniska nämnden ges i uppdrag att snarast sätta upp 
askkoppar på stadens alla papperskorgar. Motionen har varit remitterad till 
Tekniska nämnden som beslutar att bifalla motionen under förutsättning att 
nämnden får utökade anslag för de merkostnader som förväntas uppstå. 
 
Nämnden anförde då 2013  att askkoppar på allmän platsmark inte har funnits i 
Borås på många år. Inom offentliga och publika lokaler råder idag oftast 
rökförbud. De som väljer att röka får gå utanför lokalen där askkoppar 
anordnas av fastighetsägaren/verksamhetsutövaren. Sett ur ett hälsoperspektiv 
är det tveksamt att underlätta tillvaron för rökare. Det finns även en risk att 
askkoppar bidrar till en försämrad miljö för icke rökare genom dofter och rök 
från cigaretter som inte släckts ordentligt. Fimpas cigaretter på rätt sätt kan 
fimpen lika gärna läggas direkt i papperskorgarna där de ändå hamnar till slut då 
fimpmöjlighet oftast sitter i locket på papperskorgarna. Ska askkoppar sättas 
upp i staden kommer en förstärkning av Tekniska nämndens anslag för 
renhållning att krävas.  
 
Det har hänt en del sedan dess. Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. 
Den säger bland annat att det är förbjudet att röka på uteserveringar, i entréer 
till butiker och hotell med mera, på busshållplatser och perronger, på lekplatser 
och på badplatser. Idag har många restauranger, caféer och hotell egna 
askkoppar uppsatta som en service till sina gäster. Dessa måste tas bort före 
den 1 juli och dessutom måste den som har ansvar för till exempel serveringen 
sätta upp skyltar om att det är förbjudet att röka. En svårighet med den nya 
lagen är att den inte säger hur långt ifrån till exempel en uteservering eller en 
entré man får röka, bara att förbudet gäller på ytor där andra kan bli störda av 
rökningen. 

Nr 141
Svar på motion av Annette Carlson (M),  
Pirita Isegran (M), Annacarin Martinsson (M) och  
Anne-Marie Ekström (L): Fimpa rätt

2019-08-19 Dnr KS 2018-00922 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 september 2019

B 2826

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Näringsidkarna i Borås har lyft frågan eftersom de vill följa lagen och samtidigt 
erbjuda sina gäster en bra service. Men lagen är svårtolkad vilket gör det svårt 
att göra rätt. Borås rent och snyggt, som arbetar för minskad nedskräpning, 
bjöd därför in både kommunala representanter, näringslivet och andra aktörer i 
centrum till en dialog om hur man tillsammans ska hantera den nya lagen. De 
konkreta åtgärderna som man kom fram till är att Borås rent och snyggt ska ta 
fram en karta där alla papperskorgar med fimpmöjligheter är utmärkta, så att 
näringsidkarna vet vart de ska hänvisa sina gäster. Borås rent och snyggt 
kommer också att titta på sätt att markera de papperskorgar som det går att 
fimpa i på ett mycket tydligt sätt så att rökarna lätt hittar dem på stan. Man kom 
också överens om att hålla dialogen mellan näringslivet och Borås Stad levande 
för att tillsammans hitta lösningar som fungerar på sikt både för dem som röker 
och dem som inte röker. 
 
Tekniska förvaltningen säger att Borås Stad idag har 60 papperskorgar med 
fimpmöjligheter i centrala Borås och det finns i dagsläget inga planer på att 
köpa in fler papperskorgar. Man kan behöva gå några meter, men täckningen är 
ändå väldigt bra. Sedan kan det mycket väl bli så att det kan behövas flytta på 
några papperskorgar för att de ska stå där de bäst behövs. 
 
Kommunstyrelsen håller med motionärerna att det är viktigt att hålla staden ren 
och snygg. Det gemensamma arbete som pågår mellan näringslivet, kommunen 
och andra aktörer visar på att frågan är viktig ur ett nedskräpnings- och 
serviceperspektiv men även den nya tobakslagen och folkhälsoaspekter måste 
vägas in.  

Om Tekniska nämnden i ett senare skede prioriterar att sätta upp ytterligare 
askkoppar i staden är det en fråga om prioritering inom befintliga ekonomiska 
ramar. Kommunstyrelsen har inte för avsikt att föreslå att Kommunfullmäktige 
ger nämnden ett sådant specifikt uppdrag men förutsätter att problemet med 
fimpar på gator och torg minimeras. Tydlig information om vilka möjligheter 
som finns med befintliga papperskorgar är ett bra sätt. 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Remissvar från Tekniska nämnden 
3. Motionen   
 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Näringsidkarna i Borås har lyft frågan eftersom de vill följa lagen och samtidigt 
erbjuda sina gäster en bra service. Men lagen är svårtolkad vilket gör det svårt 
att göra rätt. Borås rent och snyggt, som arbetar för minskad nedskräpning, 
bjöd därför in både kommunala representanter, näringslivet och andra aktörer i 
centrum till en dialog om hur man tillsammans ska hantera den nya lagen. De 
konkreta åtgärderna som man kom fram till är att Borås rent och snyggt ska ta 
fram en karta där alla papperskorgar med fimpmöjligheter är utmärkta, så att 
näringsidkarna vet vart de ska hänvisa sina gäster. Borås rent och snyggt 
kommer också att titta på sätt att markera de papperskorgar som det går att 
fimpa i på ett mycket tydligt sätt så att rökarna lätt hittar dem på stan. Man kom 
också överens om att hålla dialogen mellan näringslivet och Borås Stad levande 
för att tillsammans hitta lösningar som fungerar på sikt både för dem som röker 
och dem som inte röker. 
 
Tekniska förvaltningen säger att Borås Stad idag har 60 papperskorgar med 
fimpmöjligheter i centrala Borås och det finns i dagsläget inga planer på att 
köpa in fler papperskorgar. Man kan behöva gå några meter, men täckningen är 
ändå väldigt bra. Sedan kan det mycket väl bli så att det kan behövas flytta på 
några papperskorgar för att de ska stå där de bäst behövs. 
 
Kommunstyrelsen håller med motionärerna att det är viktigt att hålla staden ren 
och snygg. Det gemensamma arbete som pågår mellan näringslivet, kommunen 
och andra aktörer visar på att frågan är viktig ur ett nedskräpnings- och 
serviceperspektiv men även den nya tobakslagen och folkhälsoaspekter måste 
vägas in.  

Om Tekniska nämnden i ett senare skede prioriterar att sätta upp ytterligare 
askkoppar i staden är det en fråga om prioritering inom befintliga ekonomiska 
ramar. Kommunstyrelsen har inte för avsikt att föreslå att Kommunfullmäktige 
ger nämnden ett sådant specifikt uppdrag men förutsätter att problemet med 
fimpar på gator och torg minimeras. Tydlig information om vilka möjligheter 
som finns med befintliga papperskorgar är ett bra sätt. 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Remissvar från Tekniska nämnden 
3. Motionen   
 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-09-26 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00095 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas 
Exner (SD): En bättre skola i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås.            

 

Reservationer   
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande, se bilaga. 

 

Sammanfattning 
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-01-17 lämnat in förslaget att:  

- Uppdra Grundskolenämnden att införa jourskola/jourklasser 
           

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden. 

Grundskolenämnden avstyrker motionen. 

 
Kommunstyrelsen konstaterar att det är skolans ansvar att skapa trygghet och 
studiero för alla elever. Det kan ske på flera olika sätt inom ramen för 
skollagstiftningen. 

Enligt Grundskolenämndens reglemente och Skollagens bestämmelser är det 
nämnden och rektor som har rätt att fatta beslut om att inrätta en särskild 
undervisningsgrupp. Rektor beslutar om elevs placering i gruppen.  

Grundskolenämnden har inrättat flera kommunövergripande särskilda 
undervisningsgrupper1 för elever i behov av särskilt stöd, varav en grupp är för 
elever med social problematik/utåtagerande beteende. Det finns även möjlighet för 
rektor att vid behov, starta en särskild undervisningsgrupp på den egna skolan. 

 
                                                      
1 Kommunikationsklass för elever med generell språkstörning, A- resurs – för elever med diagnos 
inom autismspektrumtillstånd, SU- grupp för elever med extraordinära behov och med 
socioemotionella svårigheter.  

Nr 142
Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och  
Andreas Exner (SD) : En bättre skola i Borås
2019-09-26 Dnr KS 2019-00095 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

Ärendet i sin helhet 
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-01-17 lämnat in förslaget att:  

- Uppdra Grundskolenämnden att införa jourskola/jourklasser 
 
I motionen anges det bland annat att: ”Kommunen ska erbjuda jourskola för elever 
med anpassningssvårigheter och normbrytande beteenden. Dessa elever har ett 
stort behov av att komma bort från det ordinarie skolarbetet för att komma tillrätta 
med sina problem.  Jourskolor blir en tydlig signal för övriga elever att vissa 
beteenden inte kan accepteras, utan får konsekvenser. Våra övriga elever får där 
med en tryggare och bättre studiemiljö. Avslutningsvis möjliggörs en särskild 
uppföljning och således ett bättre stöd till de elever som har ett behov, för en 
kortare eller lite längre tid.”  
 
Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden. 

Grundskolenämnden avstyrker motionen. Nämndens yttrande redovisas i bilaga. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsen konstaterar att det är skolans ansvar att skapa trygghet och 
studiero för alla elever. Det kan ske på flera olika sätt inom ramen för 
skollagstiftningen.  

- Det ska finnas ordningsregler på varje skolenhet, vilka utarbetas under 
medverkan av eleverna. Rektor beslutar därefter om ordningsreglerna.  

- Rektor eller lärare har befogenhet att besluta om disciplinära och andra 
särskilda åtgärder2 för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för 
att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.  

- Om en elev vid upprepade tillfällen stör ordningen har rektor skyldighet att 
utreda de bakomliggande orsakerna till elevens beteende för att kunna sätta 
in rätt stöd för att beteendet ska upphöra.  

- I det fall förutsättningarna för särskilt stöd enligt Skollagen är uppfyllda, ska 
även en sådan utredning genomföras. Det särskilda stödet ska ges inom den 
elevgrupp som eleven tillhör.   

- Om det finns särskilda skäl, får särskilt stöd ges enskilt eller i en annan 
undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven 
normalt hör till. 

Enligt Grundskolenämndens reglemente och Skollagens bestämmelser är det 
nämnden och rektor som har rätt att fatta beslut om att inrätta en särskild 
undervisningsgrupp. Rektor beslutar om elevs placering i gruppen.  

Grundskolenämnden har flera kommunövergripande särskilda undervisnings-
grupper3 för elever i behov av särskilt stöd, varav en grupp är för elever med social 

                                                      
2 De åtgärder som avses framgår av Grundskolenämndens remissyttrande. 
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Ärendet i sin helhet 
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-01-17 lämnat in förslaget att:  

- Uppdra Grundskolenämnden att införa jourskola/jourklasser 
 
I motionen anges det bland annat att: ”Kommunen ska erbjuda jourskola för elever 
med anpassningssvårigheter och normbrytande beteenden. Dessa elever har ett 
stort behov av att komma bort från det ordinarie skolarbetet för att komma tillrätta 
med sina problem.  Jourskolor blir en tydlig signal för övriga elever att vissa 
beteenden inte kan accepteras, utan får konsekvenser. Våra övriga elever får där 
med en tryggare och bättre studiemiljö. Avslutningsvis möjliggörs en särskild 
uppföljning och således ett bättre stöd till de elever som har ett behov, för en 
kortare eller lite längre tid.”  
 
Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden. 

Grundskolenämnden avstyrker motionen. Nämndens yttrande redovisas i bilaga. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsen konstaterar att det är skolans ansvar att skapa trygghet och 
studiero för alla elever. Det kan ske på flera olika sätt inom ramen för 
skollagstiftningen.  

- Det ska finnas ordningsregler på varje skolenhet, vilka utarbetas under 
medverkan av eleverna. Rektor beslutar därefter om ordningsreglerna.  

- Rektor eller lärare har befogenhet att besluta om disciplinära och andra 
särskilda åtgärder2 för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för 
att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.  

- Om en elev vid upprepade tillfällen stör ordningen har rektor skyldighet att 
utreda de bakomliggande orsakerna till elevens beteende för att kunna sätta 
in rätt stöd för att beteendet ska upphöra.  

- I det fall förutsättningarna för särskilt stöd enligt Skollagen är uppfyllda, ska 
även en sådan utredning genomföras. Det särskilda stödet ska ges inom den 
elevgrupp som eleven tillhör.   

- Om det finns särskilda skäl, får särskilt stöd ges enskilt eller i en annan 
undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven 
normalt hör till. 

Enligt Grundskolenämndens reglemente och Skollagens bestämmelser är det 
nämnden och rektor som har rätt att fatta beslut om att inrätta en särskild 
undervisningsgrupp. Rektor beslutar om elevs placering i gruppen.  

Grundskolenämnden har flera kommunövergripande särskilda undervisnings-
grupper3 för elever i behov av särskilt stöd, varav en grupp är för elever med social 

                                                      
2 De åtgärder som avses framgår av Grundskolenämndens remissyttrande. 
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problematik/utåtagerande beteende. Det finns även möjlighet för rektor att vid 
behov, starta en särskild undervisningsgrupp på den egna skolan. 

Kommunstyrelsen vill även förtydliga att en elevs placering i särskild 
undervisningsgrupp grundar sig på elevens behov av särskilt stöd. Det är ingen 
disciplinär åtgärd, som ska användas i avskräckande syfte gentemot övriga elever, 
vilket skrivningen i motionen om ”jourskolor”, skulle kunna tolkas som.  

Beslutsunderlag 
1. Motion ”En bättre skola i Borås” 2019-01-16 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse 
3. Kommunstyrelsens beslut 
4. Grundskolenämndens remissvar 2019-03-28 
 
   
Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 

                                                                                                                                              
3 Kommunikationsklass för elever med generell språkstörning, A- resurs – för elever med diagnos 
inom autismspektrumtillstånd, SU- grupp för elever med extraordinära behov och med 
socioemotionella svårigheter.  
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problematik/utåtagerande beteende. Det finns även möjlighet för rektor att vid 
behov, starta en särskild undervisningsgrupp på den egna skolan. 

Kommunstyrelsen vill även förtydliga att en elevs placering i särskild 
undervisningsgrupp grundar sig på elevens behov av särskilt stöd. Det är ingen 
disciplinär åtgärd, som ska användas i avskräckande syfte gentemot övriga elever, 
vilket skrivningen i motionen om ”jourskolor”, skulle kunna tolkas som.  

Beslutsunderlag 
1. Motion ”En bättre skola i Borås” 2019-01-16 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse 
3. Kommunstyrelsens beslut 
4. Grundskolenämndens remissvar 2019-03-28 
 
   
Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 

                                                                                                                                              
3 Kommunikationsklass för elever med generell språkstörning, A- resurs – för elever med diagnos 
inom autismspektrumtillstånd, SU- grupp för elever med extraordinära behov och med 
socioemotionella svårigheter.  

Borås Stad  
2019-08-19  

Kommunstyrelsen 
Ärende 14. KU6. Svar på motion av Anders Alftberg 
(SD) och Andreas Exner (SD): En bättre skola i Borås 

. 
 

Alternativt beslutsförslag 
  

I yttrandet över motionen förespeglas att det idag finns tillräckliga organisatoriska och 
disciplinära verktyg, för att hantera de omfattande ordnings- och trygghetsproblem som 
råder i Borås Stads grundskolor. Vidare lägger man i yttrandet också en stor vikt vid att 
beskriva rektorns stora möjligheter att på olika sätt hantera de disciplinära svårigheter som 
motionen vill bemöta. Verkligheten ger en annan bild för handen: Under 2018 har 1407 
anmälningar tagits emot, vilket är en kraftig ökning från 2017 då 831 anmälningar gjordes. 
Även Skolinspektionens vitesförelägganden vittnar om en alltför stor oförmågan att komma 
tillrätta med ordningsproblematiken i kommunens skolor. 

Avsikten med motionen är att den ska leda till ett ändrat beteende hos den elev som är 
föremål för åtgärderna och därmed skapa en bättre skolsituation såväl för den aktuella 
eleven som för övriga som verkar i skolan. Därmed uppfyller motionen skollagens syfte och 
intentioner gällande disciplinära åtgärder. 

Det är uppenbart att det finns ett lagutrymme och ett behov av den typ av skolverksamhet 
som motionen föreslår. Motståndet till förslaget grundar sig snarare på en ideologisk 
aversion emot disciplinära åtgärder i allmänhet, och i skolan i synnerhet. År 2010 skärptes de 
delar som avser disciplinära åtgärder i skollagen och skapade en större möjlighet för lärare, 
rektorer och skola att vidta disciplinära åtgärder.  

Vi föreslår att, i de fall särskilda skäl föreligger, ska skollagen 10 kap. 30 § beaktas vid 
placering vid en skolenhet. Lagutrymmet medger kommunen att frångå elevens 
vårdnadshavares önskemål om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och 
studiero. Detta faktum är viktigt att beakta där individer varit föremål för störande inslag i 
utbildningen för andra elever. Denna skolenhet ska därmed betraktas som en resursskola, 
vilket lagen medger (se högsta förvaltningsdomstolen 2016-3086). Det är även viktigt att 
poängtera att det inte är rektor som avgör placering vid skolenhet, utan kommunen. Därmed 
finns det juridiskt stöd och skäl för Borås kommunfullmäktige till att förändra det fastställda 
reglemente som gäller för Grundskolenämnden, för att därigenom få bukt med den 
ordningsproblematik som existerar i skolans värld. 

Skolinspektionen har i tidigare uttalanden angett att grundskoleverksamheten ska 
organiseras som skolenheter för alla elever utan prövning eller särskilt beaktande av behov 
av särskilt stöd hos en elev. Högsta förvaltningsrätten fastslår däremot att skollagen inte 
anger några särskilda regler som innebär att en kommun vid sidan av den ordinarie 
grundskolan är förhindrad att organisera skolenheter i form av resursskolor med inriktning 
mot elever som är i behov av särskilt stöd. 
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Borås Stad  
2019-08-19  

Kommunstyrelsen 
Ärende 14. KU6. Svar på motion av Anders Alftberg 
(SD) och Andreas Exner (SD): En bättre skola i Borås 
 

 

Fortsättningsvis anser Högsta förvaltningsdomstolen att ”behovsprövning som sker i 
samband med placering vid en skola med inriktning mot elever i behov av särskilt stöd inte 
likställas med sådana tester och prov som avses i 10 kap. 9 § skollagen. Placering vid en 
resursskola efter en sådan prövning står därmed inte heller i strid med förbudet mot tester 
och prov som grund för antagning eller urval till en grundskola.” 

Det finns därmed möjlighet för Borås Stad att upprätta en jourskola/resursskola för att dels 
tillgodose de resurser som efterfrågas hos elever, samtidigt som man kan tillgodose studiero 
för övriga elever. Sverigedemokraterna föreslår att Borås Stad mer stringent använder sig av 
de verktyg som skollagen tillåter och inrättar en resursskola/jourskola där placeringen av 
eleven anses ha såväl sin ordinarie skolplacering som sin ordinarie undervisningsgrupp i 
resursskolan. 

 

Till följd av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Kommunstyrelsen besluta,  

att  Motionen bifalles.  

  

 

 

För Sverigedemokraterna,  

 

 

 

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

Borås Stad 
2019-01-16 

Motion 
 
 
 

En bättre skola i Borås 
 

I arbetet med att skapa en trygg skola är det förebyggande arbetet viktigt, men man glömmer 
lätt en annan viktig dimension – det finns ett offer och en förövare. Detta synsätt är något som 
många inom skolans organisation har svårt att ta till sig. När man jobbar med barn och 
ungdomar så hamnar man lätt i en situation där man betraktar samtliga inblandade som offer 
för olika omständigheter. Den moraliska kompassen går förlorad. 

Borås stad har nu påbörjat skapandet av så kallade särskilda undervisningsgrupper. Detta är 
ett steg i rätt riktning, men det räcker inte. För att stärka de svaga och utsattas situation i 
skolan ser vi följande förslag som en möjlig väg framåt: 

Kommunen ska erbjuda jourskola för elever med anpassningssvårigheter och normbrytande 
beteenden. Dessa elever har ett stort behov av att komma bort från det ordinarie skolarbetet 
för att komma tillrätta med sina problem. Jourskolor blir en tydlig signal för övriga elever att 
vissa beteenden inte kan accepteras, utan får konsekvenser. Våra övriga elever får där med en 
tryggare och bättre studiemiljö. Avslutningsvis möjliggörs en särskild uppföljning och således 
ett bättre stöd till de elever som har ett behov, för en kortare eller lite längre tid.  

 

Yrkande 

Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige besluta, 

Att Uppdra Grundskolenämnden att införa jourskola/jourklasser. 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

Anders Alftberg 

Andreas Exner 
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Borås Stad  
2019-08-19  

Kommunstyrelsen 
Ärende 14. KU6. Svar på motion av Anders Alftberg 
(SD) och Andreas Exner (SD): En bättre skola i Borås 
 

 

Fortsättningsvis anser Högsta förvaltningsdomstolen att ”behovsprövning som sker i 
samband med placering vid en skola med inriktning mot elever i behov av särskilt stöd inte 
likställas med sådana tester och prov som avses i 10 kap. 9 § skollagen. Placering vid en 
resursskola efter en sådan prövning står därmed inte heller i strid med förbudet mot tester 
och prov som grund för antagning eller urval till en grundskola.” 

Det finns därmed möjlighet för Borås Stad att upprätta en jourskola/resursskola för att dels 
tillgodose de resurser som efterfrågas hos elever, samtidigt som man kan tillgodose studiero 
för övriga elever. Sverigedemokraterna föreslår att Borås Stad mer stringent använder sig av 
de verktyg som skollagen tillåter och inrättar en resursskola/jourskola där placeringen av 
eleven anses ha såväl sin ordinarie skolplacering som sin ordinarie undervisningsgrupp i 
resursskolan. 

 

Till följd av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Kommunstyrelsen besluta,  

att  Motionen bifalles.  

  

 

 

För Sverigedemokraterna,  

 

 

 

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

Borås Stad 
2019-01-16 

Motion 
 
 
 

En bättre skola i Borås 
 

I arbetet med att skapa en trygg skola är det förebyggande arbetet viktigt, men man glömmer 
lätt en annan viktig dimension – det finns ett offer och en förövare. Detta synsätt är något som 
många inom skolans organisation har svårt att ta till sig. När man jobbar med barn och 
ungdomar så hamnar man lätt i en situation där man betraktar samtliga inblandade som offer 
för olika omständigheter. Den moraliska kompassen går förlorad. 

Borås stad har nu påbörjat skapandet av så kallade särskilda undervisningsgrupper. Detta är 
ett steg i rätt riktning, men det räcker inte. För att stärka de svaga och utsattas situation i 
skolan ser vi följande förslag som en möjlig väg framåt: 

Kommunen ska erbjuda jourskola för elever med anpassningssvårigheter och normbrytande 
beteenden. Dessa elever har ett stort behov av att komma bort från det ordinarie skolarbetet 
för att komma tillrätta med sina problem. Jourskolor blir en tydlig signal för övriga elever att 
vissa beteenden inte kan accepteras, utan får konsekvenser. Våra övriga elever får där med en 
tryggare och bättre studiemiljö. Avslutningsvis möjliggörs en särskild uppföljning och således 
ett bättre stöd till de elever som har ett behov, för en kortare eller lite längre tid.  

 

Yrkande 

Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige besluta, 

Att Uppdra Grundskolenämnden att införa jourskola/jourklasser. 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

Anders Alftberg 

Andreas Exner 
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Remiss: Motion - En bättre skola i Borås 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden avstyrker motionen En bättre skola i Borås, samt 
översänder svaret till Kommunstyrelsen.               

Sammanfattning  
Grundskolenämnden har ombetts svara på remissen Motion: En bättre skola i 
Borås och avstyrker motionen.   

Sverigedemokraterna har lämnat in rubricerad motion. Motionären föreslår att: 

- Grundskolenämnden inför jourskola/jourklasser. 

Sammanfattningsvis har rektor vid behov en möjlighet att starta en särskild 
undervisningsgrupp och det finns flera Flexenheter inom förvaltningen. 
Grundskolenämnden har därutöver inrättat en kommungemensam särskild 
undervisningsgrupp för den målgrupp som beskrivs i motionen, verksamheten 
ska utvärderas efter läsåret 18/19. Grundskolenämnden anser att arbetet för 
ökad trygghet och studiero kan utvecklas. Identifierade förbättringsområden är: 

- öka tillgängligheten i lärmiljön 

- utveckla lågaffektivt bemötande 

- utveckla elevers sociala förmåga 

- öka kvalitén i utredningarna så att rätt stöd sätts in för att 
beteendet ska upphöra. 

Mot bakgrund av ovanstående finns det i nuläget inte behov att införa 
jourskola/jourklasser.               

Ärendet i sin helhet 
Grundskolnämnden har ombetts svara på remissen Motion: En bättre skola i 
Borås och avstyrker motionen. 

Sverigedemokraterna har 2019-01-16 lämnat in rubricerad motion. Motionären 
föreslår att: 

- Grundskolenämnden inför jourskola/jourklasser. 

Skolorna i Borås står inför utmaningen att öka tillgängligheten i lärmiljön för att 
också öka trygghet och studiero. I en skola med inkluderande lärmiljö finns en 

Borås Stad 
  Sida 

2(4) 
 

 

samsyn kring undervisning och bemötande som omfattas av all personal där 
kollegialt lärande, kompetensutveckling och anpassningar i undervisning är 
centrala inslag.  

 

Det finns både yngre och äldre elever som stör och förstör undervisningsmiljön 
för övriga elever. Skolorna behöver systematiskt utveckla lärmiljöerna och hur 
dessa elever ska bemötas för att komma tillrätta med bristerna. Ett lågaffektivt 
bemötande har visat sig framgångsrikt. En del i detta arbete handlar om att 
utveckla elevers sociala förmåga som ofta är en bidragande orsak till elevernas 
beteende. Några elever har stora behov och skolan behöver sätta in särskilt stöd 
i olika former. För att möta dessa behov har vissa skolor så kallade Flexenheter 
där elever kan få anpassad undervisning efter behov och i framtiden möjlighet 
att träna sina sociala förmågor. Hur mycket eller hur länge insatserna pågår 
varierar från elev till elev. Några skolor har särskild undervisningsgrupp för 
elever som behöver det. Skollagen anger att skolor ska pröva omfattande 
åtgärder innan beslut om placering i särskild undervisningsgrupp sker. Rektor 
har direkt beslutsrätt vad gäller särskilt stöd och placering i särskild 
undervisningsgrupp.  

 

Skollagen ger rektor anvisningar hur hen kan komma till rätta med en elevs 
ordningsstörande uppträdande genom utvisning, kvarsittning, tillfällig 
omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och 
omhändertagande av föremål. Om en elev vid upprepade tillfällen stört 
ordningen eller uppträtt olämpligt eller om eleven gjort sig skyldig till en 
allvarligare förseelse, ska rektorn se till att saken utreds. Utredningen ska visa 
vilka de bakomliggande orsakerna är till elevens beteende så att rektor kan sätta 
in rätt stöd för att beteendet ska upphöra. Om förutsättningarna för en 
utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § är uppfyllda ska även en sådan 
utredning inledas.  

 

Skolverkets rapport 440, 2016 ”Tillgängliga lärmiljöer – en nationell studie av 
skolhuvudmännens arbete för grundskoleelever med funktionsnedsättning” 
relaterar till Skolverkets allmänna råd där det konstateras att 
inlärningsproblematik, social problematik eller olika funktionsnedsättningar kan 
ligga till grund för bedömningen att en elevs behov kan tillgodoses i en annan 
undervisningsgrupp än den ordinarie. Det handlar enligt de allmänna råden om 
elever med en mer komplex problematik, där försök till åtgärder inom ordinarie 
klassens ram inte har gett förväntat resultat. I Skolverkets intervjuer 
framkommer att det finns risker med att eleverna som placeras i särskilda 
undervisningsgrupper kan förstärka negativa beteenden genom att eleverna 
påverkar varandra. 
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Remiss: Motion - En bättre skola i Borås 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden avstyrker motionen En bättre skola i Borås, samt 
översänder svaret till Kommunstyrelsen.               

Sammanfattning  
Grundskolenämnden har ombetts svara på remissen Motion: En bättre skola i 
Borås och avstyrker motionen.   

Sverigedemokraterna har lämnat in rubricerad motion. Motionären föreslår att: 

- Grundskolenämnden inför jourskola/jourklasser. 

Sammanfattningsvis har rektor vid behov en möjlighet att starta en särskild 
undervisningsgrupp och det finns flera Flexenheter inom förvaltningen. 
Grundskolenämnden har därutöver inrättat en kommungemensam särskild 
undervisningsgrupp för den målgrupp som beskrivs i motionen, verksamheten 
ska utvärderas efter läsåret 18/19. Grundskolenämnden anser att arbetet för 
ökad trygghet och studiero kan utvecklas. Identifierade förbättringsområden är: 

- öka tillgängligheten i lärmiljön 

- utveckla lågaffektivt bemötande 

- utveckla elevers sociala förmåga 

- öka kvalitén i utredningarna så att rätt stöd sätts in för att 
beteendet ska upphöra. 

Mot bakgrund av ovanstående finns det i nuläget inte behov att införa 
jourskola/jourklasser.               

Ärendet i sin helhet 
Grundskolnämnden har ombetts svara på remissen Motion: En bättre skola i 
Borås och avstyrker motionen. 

Sverigedemokraterna har 2019-01-16 lämnat in rubricerad motion. Motionären 
föreslår att: 

- Grundskolenämnden inför jourskola/jourklasser. 

Skolorna i Borås står inför utmaningen att öka tillgängligheten i lärmiljön för att 
också öka trygghet och studiero. I en skola med inkluderande lärmiljö finns en 
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samsyn kring undervisning och bemötande som omfattas av all personal där 
kollegialt lärande, kompetensutveckling och anpassningar i undervisning är 
centrala inslag.  

 

Det finns både yngre och äldre elever som stör och förstör undervisningsmiljön 
för övriga elever. Skolorna behöver systematiskt utveckla lärmiljöerna och hur 
dessa elever ska bemötas för att komma tillrätta med bristerna. Ett lågaffektivt 
bemötande har visat sig framgångsrikt. En del i detta arbete handlar om att 
utveckla elevers sociala förmåga som ofta är en bidragande orsak till elevernas 
beteende. Några elever har stora behov och skolan behöver sätta in särskilt stöd 
i olika former. För att möta dessa behov har vissa skolor så kallade Flexenheter 
där elever kan få anpassad undervisning efter behov och i framtiden möjlighet 
att träna sina sociala förmågor. Hur mycket eller hur länge insatserna pågår 
varierar från elev till elev. Några skolor har särskild undervisningsgrupp för 
elever som behöver det. Skollagen anger att skolor ska pröva omfattande 
åtgärder innan beslut om placering i särskild undervisningsgrupp sker. Rektor 
har direkt beslutsrätt vad gäller särskilt stöd och placering i särskild 
undervisningsgrupp.  

 

Skollagen ger rektor anvisningar hur hen kan komma till rätta med en elevs 
ordningsstörande uppträdande genom utvisning, kvarsittning, tillfällig 
omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och 
omhändertagande av föremål. Om en elev vid upprepade tillfällen stört 
ordningen eller uppträtt olämpligt eller om eleven gjort sig skyldig till en 
allvarligare förseelse, ska rektorn se till att saken utreds. Utredningen ska visa 
vilka de bakomliggande orsakerna är till elevens beteende så att rektor kan sätta 
in rätt stöd för att beteendet ska upphöra. Om förutsättningarna för en 
utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § är uppfyllda ska även en sådan 
utredning inledas.  

 

Skolverkets rapport 440, 2016 ”Tillgängliga lärmiljöer – en nationell studie av 
skolhuvudmännens arbete för grundskoleelever med funktionsnedsättning” 
relaterar till Skolverkets allmänna råd där det konstateras att 
inlärningsproblematik, social problematik eller olika funktionsnedsättningar kan 
ligga till grund för bedömningen att en elevs behov kan tillgodoses i en annan 
undervisningsgrupp än den ordinarie. Det handlar enligt de allmänna råden om 
elever med en mer komplex problematik, där försök till åtgärder inom ordinarie 
klassens ram inte har gett förväntat resultat. I Skolverkets intervjuer 
framkommer att det finns risker med att eleverna som placeras i särskilda 
undervisningsgrupper kan förstärka negativa beteenden genom att eleverna 
påverkar varandra. 
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Vid skolinspektionens regelbundna tillsyn i Borås Stad 2016 påvisades allvarliga 
brister vad gäller trygghet och studiero. En utredning startades för att utreda 
behov av kommungemensam särskild undervisningsgrupp för elever där skolan 
inte klarar att ge eleven en fungerande skolsituation i vanlig klassrumsmiljö. 
Grundskolenämnden beslutade 2017-08-22 att senast hösten 2018 starta en 
kommungemensam särskild undervisningsgrupp för elever utifrån sociala 
problematik/utåtagerande beteende. Enligt beslutet ska arbetet utvärderas efter 
ett år innan eventuellt fler grupper startas upp. Hösten 2018 startade den 
kommungemensamma särskilda undervisningsgruppen som är planerad att ta 
emot 5-7 elever i årskurs 1-6. Två elever började i augusti 2018 och ytterligare 
en elev började i januari 2019.  Det finns flera anledningar till att gruppen inte 
har fler elever. Målgruppen har inte varit tillräckligt kommunicerad vilket bland 
annat har lett till att sökande har fått plats i en annan kommungemensam 
särskild undervisningsgrupp som bättre möter elevens behov. En annan orsak 
är att underlaget vid ansökan har varit otillräckligt. Det behöver tydligt framgå 
att de åtgärder som har prövats på den enskilda skolan inte har varit 
framgångsrika innan placering i kommungemensam särskild 
undervisningsgrupp kan vara aktuell.   

Sammanfattningsvis har rektor vid behov en möjlighet att starta en särskild 
undervisningsgrupp och det finns flera Flexenheter inom förvaltningen. 
Grundskolenämnden har därutöver inrättat en kommungemensam särskild 
undervisningsgrupp för den målgrupp som beskrivs i motionen, verksamheten 
ska utvärderas efter läsåret 18/19. Grundskolenämnden anser att arbetet för 
ökad trygghet och studiero kan utvecklas. Identifierade förbättringsområden är: 

- öka tillgängligheten i lärmiljön 

- utveckla lågaffektivt bemötande 

- utveckla elevers sociala förmåga 

- öka kvalitén i utredningarna så att rätt stöd sätts in för att 
beteendet ska upphöra. 

 

Mot bakgrund av ovanstående finns det i nuläget inte behov att införa 
jourskola/jourklasser. 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande att 
bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 
1. Motion: En bättre skola i Borås.                              
                                

Samverkan 
1. Kommunstyrelsen. 
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Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 
 

 

Per Carlsson (S) 
Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 
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