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Människor möts i Borås 
Uppdrag Status 

2018 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
genomfört 

En kommunövergripande SKL-
upphandling pågår med ca 200 
deltagande kommuner. Borås är en 
av 19 pilotkommuner, som ligger 
ca ett halvår före övriga kommuner. 
Tidsplanen är att vi ska ta ställning 
till ett nytt system senvåren 2019. 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2013  

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

 Delvis 
genomfört 

Under de senaste två åren har 
diskussioner förts med Borås 
Basket om en evenemangshall på 
lämplig plats i Borås. Arbetet pågår 
i samband med utredningen om 
eventområdet Knalleland. Under 
tiden arbetar vi tillsammans med 
Lokalförsörjningsförvaltningen och 
Borås Basket om ett alternativ, en 
"lightlösning", i Boråshallen, med 
en om- och tillbyggnad av en 
restaurang och plats för besökare 
som vill äta, placeras bakom ena 
kortsidan av läktaren.  (Fritids- och 
folkhälsonämnden) 

2015  

AB Bostäder uppdras att 
fortsätta med omdaningen av 
Hässle torg. 

 Delvis 
genomfört 

Färdigställs under 2019. 
Byggprojektet ”Mötesplats 
Hässleholmen” rullar på i full fart. 
Lokalen lämnas över enligt 
plan/avtal med LFF; 2019-08-01. 
(Kommunala bolag) 

2015 Avlutas, projektet 
snart klart 

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

 
Genomfört 

Koncerninköp arbetar för att 
införliva kraven på ett bra sätt i 
upphandlingar och för detta har vi 
utvecklat en matris som bör tas av 
politiken som passar för ändamålet. 
Detta är ett led i det arbete som vi 
utvecklar kring 
socialhänsynstagande i offentlig 
upphandling och vi har börjat ställa 
sociala krav i våra upphandlingar 
där det är lämpligt. Vi samarbetar 
med en resurs från 
arbetslivsförvaltningen för att stötta 
oss i dessa frågor som är på plats 
hos oss en dag i veckan. Efter att vi 
har fått tillgång till denna resurs har 
7 stycken upphandlingar 
genomförts där krav gällande social 
hänsyn har ställts. 

(Kommunstyrelsen) 

2016 Avslutas 



3 
 

Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
genomfört 

Ärendet är färdigberett och 
beslutas i februarinämnden 2019 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2016 Avslutas, 
utredningen bifogas 

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

 
Genomfört 

Badplatsutredningen är klar och har 
redovisats på nämndens möte 
2018-04-04 § 51. Fritids- och 
folkhälsonämnden beslutar att 
godkänna ”Badplatsutredning 
2018” med tillhörande 
investeringsplan för de kommande 
fem åren. Fritids- och 
folkhälsonämnden beslutar 
dessutom att ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda möjligheten att 
arrangera 
simskola/vattenvaneskola för unga 
vuxna på Almenäs under 
sommaren samt också möjligheten 
att ha badvakter på Almenäs under 
de mest välbesökta dagarna 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2017 Avslutas, 
utredningen bifogas 

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

 Delvis 
genomfört 

Ärendet är färdigberett och ska ut 
på remiss, för beslut under 
senvåren 2019 (Fritids- och 
folkhälsonämnden) 

2017  

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

 
Delvis 
genomfört 

Nämnden har i juni månad beslutat 
att översända ett förslag till 
Kommunstyrelsen som tydliggör 
ansvar och befogenheter som är 
kopplade till sociala bostäder. 
Enligt förslaget ska Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ansvara 
för att handlägga och fatta beslut 
om ansökningar rörande sociala 
bostäder för de som står utanför 
eller har hög risk att hamna utanför 
bostadsmarknaden. Ansvaret att 
anskaffa sociala bostäder ska i 
förslaget Arbetslivsnämnden ha. 
Förslaget har ifrån KS gått ut på 
remiss och inget beslut är fattat. 
(Individ- och 
familjeomsorgsnämnden) 

2017  
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 
Delvis 
genomfört 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden har våren 
2018 lämnat ett förslag till 
Kommunstyrelsen som handlar om 
samordning av bostäder för de som 
är utanför bostadsmarknaden. 
Förslaget har tagits fram av en 
arbetsgrupp med representanter 
från flera nämnder samt 
kommunala bostadsbolag och ger 
förslag på hur samordning och 
ansvarsfördelning kan hanteras. 
Förslaget är ute på remiss 
och inget beslut är fattat. (Individ- 
och familjeomsorgsnämnden) 

2017  

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

 
Genomfört 

Vård- och äldrenämnden skickade i 
maj 2017 en begäran till 
Lokalförsörjningsnämnden om en 
utredning inför en förstudie för ett 
nytt vård- och omsorgsboende. 
Nämnden har också med behovet 
av nya vård- och omsorgsboenden 
i Lokalresursplanen för 2019. 
Under 2017 tog nämnden fram 
förslag till riktlinjer för vård- och 
omsorgsboende, vilka fastställdes i 
KF i mars. Riktlinjer för 
korttidsvistelse är beslutade av 
nämnden i juni 2018 och slutligt 
beslut togs av KF i november. 
Möjligheten till samlokalisering med 
nya förskolor utreds i varje situation 
där nya äldreboenden aktualiseras. 
(Vård- och äldrenämnden) 

2017 Avslutas 

Ett interreligiöst råd initierat av 
Borås Stad skulle kunna vara 
ett sätt att erbjuda en 
mötesplats för människor som 
bekänner sig till olika 
religioner. Kommunstyrelsen 
får i uppdrag att utreda hur ett 
sådant råd skulle kunna 
fungera. I utredningen ska 
alternativet att inrätta ett 
bredare råd med fokus på 
mänskliga rättigheter också 
beaktas. 

 
Genomfört 

Utredningen visar att det finns 
förutsättningar för att ett 
interreligiöst råd ska kunna fungera 
i Borås. I dialogen med de samfund 
och församlingar som så önskat, 
har det framförts att det finns behov 
av samverkan, både mellan 
samfunden och med kommunen. 
Liknande synpunkter har även 
framförts från kommunala 
förvaltningar samt från 
räddningstjänst och polis med flera 
myndigheter och verksamheter i 
kommunen. 
Utredningen har inte belyst 
alternativet med "ett bredare råd 
med fokus på mänskliga 
rättigheter", då Kommunstyrelsen 
genomfört en utredning med förslag 
på Borås Stads fortsatta arbete 
med att stärka mänskliga 
rättigheter. 
Utredningen om ett interreligiöst 
råd delges Kommunstyrelsen i 
särskild ordning. 

(Kommunstyrelsen) 

2018 Avslutas, 
utredningen bifogas 
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att under 2018 ta fram 
ett åtgärdsprogram mot 
hedersrelaterat våld. 

 
Delvis 
genomfört 

Arbetslivsförvaltningen har 
uppdraget att ta fram ett 
åtgärdsprogram. De har anställt en 
kvalitetskoordinator vid 
Relationsvåldsenheten för 
uppdraget. Arbetet utgår från att 
skapa ett tvärprofessionellt arbete 
över förvaltnings- och 
myndighetsgränser med 
hedersrelaterat våld och förtryck. 
Under 2018 har en 
tvärprofessionell grupp bildats och 
det har förekommit en mängd 
samverkansmöten och andra 
kunskapshöjande insatser för 
gruppen. Syftet är att genom 
samverkan och samarbete mellan 
olika aktörer arbeta med att 
förebygga, upptäcka och motverka 
att hedersrelaterade problem 
utvecklas och insatser samordnas. 
Under tiden som detta arbete pågår 
har under 2018 en kontaktgrupp 
skapats som kan omhänderta 
frågor som uppkommer angående 
hedersproblematiken. Dessutom 
har kvalitetskoordinatorn 
hedersrelaterat våld och CKS 
verksamhetsutvecklare 
våldsbejakande extremism 
gemensam informations- och 
utbildningsinsatser för Borås Stads 
verksamheter. Arbetet genomförs 
enligt plan. 

(Kommunstyrelsen) 

2018  

Lokalförsörjningsnämnden ska 
under 2018 ta fram principer 
för den maximala hyra som får 
debiteras brukare för särskilt 
boende inom socialpsykiatrin 
beslutade enligt 
Socialtjänstlagen (SoL). 
Principerna bör följa Stadens 
praxis kring hyresförhandlingar 
kopplade till särskilt boende för 
äldre enligt Socialtjänstlagen 
(SoL). 

 
Genomfört 

Lokalförsörjningsnämnden har 
fattat beslut om att införa ett 
hyrestak motsvarande det som 
finns för äldreboende. 

(Lokalförsörjningsnämnden) 

2018 Avslutas 

Lokalförsörjningsnämnden ska 
inventera enkelt åtgärdade 
brister i arbets- och 
boendemiljön på vård- och 
äldreboenden, i samråd med 
Vård- och äldrenämnden. 
Detta ska resultera i en tidsatt 
genomförandeplan. 

 
Genomfört 

Behov av åtgärder avseende 
boendemiljön följer processen för 
underhåll löpande. I denna del 
behövs ingen ytterligare plan. 
Arbetsmiljön bör vara en fråga för 
Vård- och 
äldreomsorgsförvaltningen. 

(Lokalförsörjningsnämnden) 

2018 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Trygghetsskapande slyröjning 
ska utökas. Tekniska nämnden 
får i uppdrag att tillhandahålla 
skogslag för att röja i 
samverkan med 
Arbetslivsnämnden och Fritids- 
och folkhälsonämnden. 

 Delvis 
genomfört 

Lista på åtgärdade områden 
presenterat för Tekniska nämnden i 
november 2018. (Tekniska 
nämnden) 

2018 Trygghetsskapande 
slyröjning ska inte 
avslutas nu, 
uppdraget ska ingå i 
ordinarie 
arbetsuppgifter, tills 
vidare får den stå 
kvar som delvis 
genomförd. 

Aktivitetsplatser liknande den 
på Sjöbo ska skapas på 
Hässleholmen och Norrby. 
Förstudie görs under 2018 i 
samverkan med Tekniska 
nämnden. 

 Delvis 
genomfört 

Aktivitetsplatsen på Boda är under 
produktion och färdigställs våren 
2019. Hittills har en fullstor isyta 
invigts och en stor aktivitetsyta har 
anlagts. På Norrby planeras 
aktivitetsplatsen in i planen för 
Kronängsparken våren 2019 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2018  

Kulturnämnden ska ta fram ett 
regelverk som gör det möjligt 
för studieförbund att söka 
bidrag för att genomföra 
aktiviteter i och kring 
stadsdelsträffpunkterna, för 
ökad integration. Totalt 
tillgängligt bidragsbelopp är 
500 000 kronor. 

 
Genomfört 

Studieförbunden har blivit 
informerade om detta nya bidrag 
och flera förbund har under året 
sökt medel till integrationsprojekt. 
(Kulturnämnden) 

2018 Avslutas 

Kulturnämnden får i uppdrag 
att samverka med Västra 
Götalandsregionen angående 
lokaler inom kulturens område. 

 
Genomfört 

Kulturnämnden samverkar i dag i 
lokalfrågor med Västra 
Götalandsregionen gällande 
hemslöjdskonsulenterna på Borås 
museum, Regionbiblioteket samt 
Tunbjörk projektrum/Tunbjörk 
center på 
Konstmuseet,Textilmuseet, Teatern 
och Konstmuseet har bidrag från 
Västra Götalandsregionen. 
(Kulturnämnden) 

2018 Avslutas 

Ramnaparken och dess 
kulturhistoriska byggnader bör 
bli en större attraktion i Borås. 
En strategisk flerårsplan med 
utvecklingsåtgärder ska tas 
fram. 

 Delvis 
genomfört 

En utvecklingsplan har 
presenterats med ett nytt koncept 
för Borås museum. 
(Kulturnämnden) 

2018 Avslutas ej, planen 
är ej behandlad av 
nämnden 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att utvärdera och vid 
behov ompröva verksamheten 
på Natthärbärget Kastanjen. 
Frågan om öppethållande även 
under sommarhalvåret ska 
ingå i omprövningen. 

 
Genomfört 

En arbetsgrupp med politiker och 
tjänstemän har slutfört uppdraget 
och resultatet blev att 
Badhusgatans akutboende ska 
vara öppet året runt. Det finns 
möjlighet att bo tio nätter per 
månad på boendet men utöver det 
krävs biståndsbeslut. (Individ- och 
familjeomsorgsnämnden) 

2018 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska 
under året starta ett drogfritt 
stödboende för personer med 
missbruksproblematik. Detta är 
en viktig del för att skapa ett 
anpassat utbud vilket är 
nödvändigt för att brukare med 
olika behov ska ges 
förutsättningar att bo genom 
stöd av interna insatser. 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget att förbereda för starten 
av ett nytt drogfritt boende har 
påbörjades under 2018 och 
verksamheten beräknas komma 
igång efter sommaren 2019. 
(Individ- och 
familjeomsorgsnämnden) 

2018  

Arbetslivsnämnden ska ta fram 
kommunövergripande regler 
för arbetet med och 
bemötande av nationella 
minoriteter. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet är påbörjat i dialog med 
företrädare för samtliga minoriteter. 
Det första steget är att genomföra 
en minoritetsdag. Minoritetsdagen 
har genomförts. Nu har det 
påbörjats en skrivning tillsammans 
med minoritetsföreträdare och 
företrädare för Borås Stad. Detta 
arbeta kommer att bli Borås Stads 
program för nationella minoriteter. 
Förslaget är ute på remiss.   
(Arbetslivsnämnden) 

2018  

Vård- och äldrenämnden ska 
inventera utbudet av aktiviteter 
på vård- och äldreboenden, 
såsom utflykter, 
musikunderhållning, teater 
m.m. och ta fram en 
handlingsplan för breddat 
utbud. 

 
Genomfört 

Verksamheten arbetar medvetet 
mot målet som uttrycks i den 
nationella värdegrunden om en 
meningsfull vardag för våra äldre. 
Under året har verksamheten 
arbetat för att utöka antalet 
gruppaktiviteter som erbjuds, såväl 
på vardag som på helg och en stor 
mängd gemensamma aktiviteter 
har erbjudits. Men verksamheterna 
ser också betydelsen av att kunna 
erbjuda "egen tid" som kan ge 
meningsfullhet för den enskilde 
- det är inte alltid gruppaktiviteter 
upplevs positivt för en person med 
demenssjukdom. Där är den lugna 
miljön, kanske en promenad, en 
kaffekopp och ett samtal i soffan 
viktigare än de stora 
sammanhangen för att den 
enskilde ska uppleva 
meningsfullhet och välbefinnande. 
Aktivitet - i grupp eller enskilt- ska 
erbjudas i samråd med den 
enskilde och det är dagsform som 
är avgörande för vad den enskilde 
orkar delta i. (Vård- och 
äldrenämnden) 

2018 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Vård- och äldrenämnden 
uppdras att skapa 
förutsättningar för information 
och stöd till äldre beträffande 
tandvård och tandhälsa. 

 
Genomfört 

Vård- och äldrenämnden har träffat 
en överenskommelse med 
Tandvårdsstyrelsen i Västra 
Götalandsregionen om ett 
samverkansprojekt för förbättrad 
munhälsa hos äldre. Projektet, som 
är tänkt att pågå under tre år, 
innebär att två tandhygienister på 
halvtid arbetar i nämndens 
verksamheter. Tandhygienisternas 
uppdrag är att vara sakkunnig i 
tandvårdsfrågor, kvalitetssäkra 
munvårdsrutiner samt stärka 
kompetensen hos kommunens 
personal i intygsutfärdande och 
utförande av daglig munvård. 
Tandhygienisterna ska också 
genomföra informationsinsatser till 
äldre som en del i nämndens 
förebyggande verksamhet. 
Projektet startade den 1 oktober. 
(Vård- och äldrenämnden) 

2018 Avsluta 

 

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
Uppdrag Status 

2018 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 
Genomfört 

Nämnden fattade beslut i ärendet 
2018-08-27 § 117. Fritids- och 
folkhälsonämnden beslutar att 
godkänna förundersökningen som 
Stadsdelsförvaltning Norr gjort och 
översänder den till 
Kommunfullmäktige. (Fritids- och 
folkhälsonämnden) 

2014 Avslutas, 
utredningen bifogas 

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

 
Delvis 
genomfört 

Grundskole- och Förskolenämnden 
ska senast 2019-03-31 lämna in ett 
förslag till ny 
resursfördelningsmodell. 

(Kommunstyrelsen) 

2015  

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

 
Genomfört 

Nämnden fattade beslut i ärendet 
2018-02-21 § 28. Fritids- och 
folkhälsonämnden beslutar att 
inrätta en Hälsofrämjande fond 
som kallas ”Hälsoslanten”. 
Hälsoslanten beräknas kosta 
ca 75 000 kr/år. (Fritids- och 
folkhälsonämnden) 

2015 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 
Genomfört 

Arbetet med åtgärdsplanen är 
genomfört. Åtgärderna har 
verkställts av berörda nämnder och 
förvaltningar med undantag av ett 
antal åtgärder där arbetet 
fortfarande pågår. Flertalet 
åtgärder och grundprinciper 
arbetas in i det fortlöpande arbetet 
med lokalresursplanen, men en del 
av dem kräver mer omfattande 
underlag innan de kan tillämpas. 
Här får ansvariga nämnder och 
förvaltningar göra en bedömning av 
hur behoven ser ut och när 
eventuella beslut behöver fattas. 
Några av de åtgärder och 
grundprinciper som föreslås, kan 
antas bli föremål för politiska 
ställningstaganden. Här är det 
förvaltningarnas uppgift att ta fram 
beslutsunderlag. Kommunstyrelsen 
beslutade 2018-06-18 att "Ärendet 
översänds till Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden, 
Lokalförsörjningsnämnden samt till 
Samhällsbyggnadsnämnden för 
vidare handläggning". 

(Kommunstyrelsen) 

2016 Avslutas 

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

 
Genomfört 

Förvaltningen har som ett resultat 
av det övergripande systematiska 
kvalitetsarbetet tagit fram en plan 
för rapportering till nämnden. Fyra 
kvalitetsrapporter per år: Nationella 
jämförelser (februari), Värdegrund 
(maj), Undervisningens kvalitet och 
resultat (oktober), samt Fritidshem 
(december). 

(Grundskolenämnden) 

2017 Avslutas 

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

 
Genomfört 

Formerna och grunderna för 
arbetet är klart. Det återstår fortsatt 
samverkan med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen för 
samordning av detta uppdrag. 
(Grundskolenämnden) 

2017 Avslutas 

Grundskolenämnden uppdras 
inleda spetsutbildning i 
matematik på en av de 
kommunala högstadieskolorna. 

 
Genomfört 

Genomförandet av spetsutbildning 
har startat höstterminen 2018 i 
Särlaskolan 7-9. Utbildningen 
bedrivs nu i starten i årskurs 7 och 
det var 3 elever som var med i 
spetsutbildningen från start. Under 
hösten 2018 har fler elever anslutit 
till spetsutbildningen för att vid 
årsskiftet vara 10. 
(Grundskolenämnden) 

2017 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Fritids- och folkhälsonämnden 
ska tillsammans med 
Grundskolenämnden ta fram 
en plan för att införa simfritids. 
Avsikten är att kunna erbjuda 
särskilda insatser på skolor 
med mycket låg simkunnighet. 

 
Genomfört 

Detta uppdrag genomfördes 
tillsammans med 
Grundskoleförvaltningen under 
2018. 
Vi skapade fler 
grupper/uppsamlingsheat på alla 
våra fyra bemannade bad. 
Grundskolan anmälde elever som 
inte klarade målen efter avslutad 
ordinarie simundervisning. 
Eleverna kom dels från åk 4-6 och 
dels från åk 7-9. 
Vi fick även till lovsimskola på alla 
våra fyra bad, som finansierades 
genom statliga medel. 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2018 Avslutas 

Förskolenämnden ska utreda 
införande av ett kreativt 
återanvändningscenter, där 
barn erbjuds möjlighet att 
arbeta kreativt med spill- och 
restmaterial från till exempel 
lokala företag. 
Arbetslivsnämnden kan vara 
en naturlig part att samarbeta 
med. 

 
Genomfört 

Nämnden har utrett införande av ett 
kreativt återanvändningscenter och 
landat i flera olika möjliga vägar att 
gå. Inget beslut är taget. En rapport 
bifogas. (Förskolenämnden) 

2018 Avslutas, rapporten 
bifogas 
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Grundskolenämnden får i 
uppdrag att utreda former för 
närmare samverkan mellan 
skola/fritidshem och 
föreningslivet. 

 
Genomfört 

Grundskoleförvaltningen har inom 
ramen för Överenskommelsen och 
i samarbete med Fritids- och 
Folkhälsoförvaltningen utrett former 
för samverkan med idéburna 
organisationer under 2017. Detta 
har lett till att 

 IF Elfsborgs Framtid 
Tillsammans och Borås 
Stad träffat ett IOP med 
syfte att förebygga och 
förekomma utanförskap 
bland barn och unga, på 
skolor och fritidsgårdar på 
Hässleholmen/Hulta, 
Norrby, Sjöbo och 
Kristineberg/Göta, 

 flera skolor idag har ett 
etablerat samarbete med 
RFSL gällande normkritisk 
undervisning, 

 Sjöboskolan har initierat 
ett samarbete med Sports 
For You (SISU), som 
erbjuder friluftsaktiviteter 
under genomförande och 
rättning av Nationella 
Prov, 

 Sjöboskolan och 
Särlaskolan har initierat 
ett samarbete med 
Kvinno- och Tjejjouren 
med syfte att förebygga 
utanförskap, sexuella 
trakasserier och 
hedersrelaterat våld bland 
flickor och pojkar åk 5-9. 

GRF och FoF utreder också hur 
föreningar skulle kunna få stöd att 
söka medel hos Skolverket för att 
erbjuda läxhjälp. 
(Grundskolenämnden) 

2018 Avslutas 

Elever i grund- och 
gymnasieskolan ska erbjudas 
möjlighet till ledighet för att fira 
de stora högtidsdagarna i den 
religion man bekänner sig till. 
Berörda nämnder ska ta fram 
gemensamma regler när det 
gäller ledighet vid stora 
religiösa högtider. Inriktningen 
ska vara att ledighet beviljas 
vid sådana tillfällen upp till 
några gånger per läsår. 

 
Genomfört 

Uppdraget är genomfört. 
Grundskolenämnden tog i juni 2018 
beslut om riktlinjer för ledighet för 
elever av religiösa skäl. Riktlinjerna 
är implementerade i alla 
grundskolor i Borås Stad. 

(Grundskolenämnden) 
 
Riktlinjer för beslut om ledighet av 
religiösa skäl är framtagna och 
beslutade i Grundskolenämnden 
och i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 
Riktlinjerna gäller från och med 
läsåret 2018/19. (Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden) 

2018 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Grundskolenämnden, 
tillsammans med Gymnasie- 
och 
Vuxenutbildningsnämnden, får 
i uppdrag att under 2018 ta 
fram ett förebyggande 
styrdokument mot psykisk 
ohälsa. 

 
Genomfört 

Riktlinjerna för förebyggande av 
psykisk ohälsa är framtagna. 
Innehåll och layout kommuniceras 
med Stadsledningskansliet. planen 
är att dokumentet ska presenteras 
för grundskolenämnden i oktober 
månad 
Program för förebyggande arbete 
mot psykisk ohälsa är beslutad i 
grundskolenämnden. 
Grundskoleförvaltningen kommer 
att följa och analysera elevers 
mående via hälsosamtalen 

(Grundskolenämnden) 

2018 Avslutas, 
programmet bifogas 

Gymnasieelever på vård- och 
omsorgsprogrammet ska 
erbjudas hjälp att ta körkort. 
Under 2018 ska ett första steg 
tas genom att eleverna erbjuds 
stöd med den teoretiska delen 
av körkortsutbildningen. 

 
Genomfört 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens 
beslut Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden beslutar 
att erbjuda gymnasieelever på 
Vård- och omsorgsprogrammet 
hjälp med att ta körkort, stöd med 
den teoretiska delen av 
körkortsutbildningen, med start lå 
18/19. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen 
bedömer att det finns goda 
möjligheter att erbjuda elever på 
Vård- och omsorgsprogrammet en 
kurs i körkortsteori, detta med start 
lå. 18/19. Förutsättningar för att 
kursen ska kunna genomföras är 
att: 

 Extern utbildare anlitas för 
att genomföra 
utbildningen. 

Resurser, omfattande ca.100 tkr 
tillförs verksamheten för att täcka 
kostnader för extern utbildare samt 
språkstöd. (Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden) 

2018 Avslutas 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ska 
utreda möjligheten att starta en 
profil inom spelutveckling på 
teknikprogrammet. 

 
Genomfört 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens 
beslut Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden beslutar 
att starta en profil inom 
spelutveckling på 
Teknikprogrammet med start lå 
19/20. Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsförvaltningen 
bedömer att det finns goda 
förutsättningar och ett tillräckligt 
elevunderlag för att starta profilen 
Spelutveckling på Sven 
Eriksonsgymnasiet med start 
läsåret 2019/20. Förutsättningar för 
att starta profilen är att resurser 
tillförs verksamheten omfattande 
340 tkr. Dessa resurser ska täcka 
utökade materialkostnader, 
kompetensutveckling för personal 
samt studiebesök/studieresor för 
elever. (Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden) 

2018 Avslutas 
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Företagande växer genom samverkan 
Uppdrag Status 

2018 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 
Genomfört 

Genomför aktiviteter och arbetar 
med detta i våra nätverk och 
engagemang bla genom projektet 
Globala Borås, näringslivsluncher 
samt att näringslivsenhetens 
anställda aktivt deltar i arbetet kring 
cirkulär ekonomi tillsammans med 
Science Park Borås och 
Högskolan. 

(Kommunstyrelsen) 

2017 Avslutas 

Kommunstyrelsen uppdras ta 
fram en etableringspolicy. 

 
Delvis 
genomfört 

Ärendet togs ur dagordningen efter 
debatt i KS. Policyn skulle 
handläggas av Kommunalråden 
och möte med kommunalråd är 
genomfört. Ärendet kommer upp, 
efter korrigering, vid T1 2019. 

(Kommunstyrelsen) 

2017  

 

Livskraftig stadskärna 
Uppdrag Status 

2018 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 
Delvis 
genomfört 

Ny översiktsplan antogs april 2018. 
Arbete med uppdraget kring 
förtätning av stadskärnan fortgår 
genom en utbyggnadsstrategi, i 
enlighet med det som 
översiktsplanen förordar. 
Utbyggnadsstrategin bedöms antas 
under våren 2019. Med denna som 
stöd kommer nya uppdrag behöva 
ges, i form av fördjupade studier 
och programhandlingar för olika 
områden i staden, bl.a. 
stadskärnan. I de studierna bör 
ingå hänsyn till grönområden och 
arkitektur, byggnadshöjder mm. 

(Kommunstyrelsen) 

2015  
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

De kommunala 
bostadsbolagen ska underlätta 
för hyresgäster att ombilda 
fastigheter till bostadsrätter 
eller ägarlägenheter 

  
Genomfört 

Förslag: Avslutas. 
Ryms inom bostadsbolagens 
befintliga ägardirektiv där bla 
följande framgår: Bolaget ska 

 stimulera byggande av 
olika former av bostäder, 
och medverka till teknisk 
utveckling inom 
fastighetsbranschen 

 erbjuda ett brett utbud av 
bostäder med stor 
valfrihet beträffande 
storlek, standard och 
belägenhet 

Bla arbetar AB Bostäder för 
närvarande i projekt på 
Våglängdsgatan där man försöker 
få till olika boendeformer. 
(Kommunala bolag) 

2015 Avslutas 

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

 Delvis 
genomfört 

Sedan upphandlingen av ett nytt 
parkeringsledningssystem avbröts 
efter överklagan 2017 har Borås 
Parkerings AB startat om 
processen inför ny upphandling 
under 2019. 
Om det blir aktuellt med Tekniska 
nämndens medverkan vid 
införandet kommer detta att ske 
inom ramen för nämndens 
väghållningsansvar. 
Tekniska förvaltningen har deltagit i 
framtagandet av underlaget inför ny 
upphandling. Ansvaret för 
införandet åvilar Parkeringsbolaget 
varför Tekniska nämnden anser att 
uppdraget fullföljts så långt som 
nämndens ansvar sträcker sig. 
(Tekniska nämnden) 
 
Införande pågår. (Kommunala 
bolag) 

2015  

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

 
Delvis 
genomfört 

Nya översiktsplanen som antogs 
april 2018 pekar ut fyra stråk där 
kollektivtrafiken är väl utbyggd. 
Strategisk plan för Tosseryd, 
Frufällan och Sparsör antogs i juni 
2018. Sparsör, Frufällan och 
Tosseryd bildar ett cirka 7 kilometer 
långt bebyggelseband mellan 
Borås och Fristad. Närheten till 
Borås och Fristad och goda 
pendlingsmöjligheter till båda 
orterna, läget med utblickar över 
Öresjö samt stora 
sammanhängande strövområden 
och kulturlandskap i öster gör 
området attraktivt för bostäder. Den 
strategiska planen ska ses som en 
utbyggnadsplan för ny bebyggelse. 
Övriga stråk återstår. Det saknas 
handlingsplan för hur och när 
uppdraget ska slutföras. 

(Kommunstyrelsen) 

2017  
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag, i samverkan med 
berörda nämnder, att under 
2018 fastställa en plats och 
starta miljöutredning för ett 
samlat skyttecentrum i Borås 

 
Delvis 
genomfört 

Förslag på samlokalisering för nytt 
skyttecenter finns ute på remiss 
fram till 20 december 2018. Beslut 
förväntas första kvartalet 2019. 

(Kommunstyrelsen) 

2018  

Underhållsbehovet när det 
gäller bevaransvärda 
kulturfastigheter ska 
inventeras och en 
underhållsplan ska tas fram. 

 
Genomfört 

Tillsammans med stadsantikvarien 
har en underhållsplan för 2018 
tagits fram och arbetet påbörjats. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 

2018 Avslutas 

Samhällsbyggnadsnämnden 
får i uppdrag att slutföra 
uppdraget med att ta fram 
lämpliga platser för 
stadsodling. Enligt beslut i 
Kommunstyrelsen förs 
uppdraget över till Tekniska 
nämnden. 

 Delvis 
genomfört 

Efter utredning (projektstudie) har 
framkommit svårigheter med att 
upplåta allmän platsmark för 
stadsodlingar. Plan- och bygglagen 
(PBL) tillåter inte detta. Kommunala 
bostadsbolagen har startat upp 
denna typ av stadsodlingar i 
kvartersmark med stor framgång 
för de boende. Inom kvartersmark 
är detta en framkomlig väg. 
(Tekniska nämnden) 

2018 Avslutas 

Tekniska nämnden uppdras att 
förbättra belysningen och öka 
tillgängligheten i 
Östermalmsparken 

 
Genomfört 

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

2018 Avslutas 

Tekniska nämnden får i 
uppdrag att under 2018 ta fram 
en åtgärdsplan för 
trygghetsskapande åtgärder i 
parker, gångstråk och 
gångtunnlar 

 Delvis 
genomfört 

Inom ramen för projektet Unga 
kommunutvecklare undersöktes 
människors känsla av trygghet i 
parker och gångtunnlar. Arbetet 
utfördes i enkätform och intervjuer 
på plats. Resultatet presenterades 
muntligt och skriftligt. Förslagen till 
åtgärder kommer tillsammans med 
önskemål som framkommit vid 
trygghetsvandringar under året att 
vidare arbetas av Tekniska 
förvaltningen för utförande av 
lämpliga åtgärder (Tekniska 
nämnden) 

2018 Avslutas ej, 
åtgärdsplanen är ej 
klar 

 

Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 
Uppdrag Status 

2018 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 
Delvis 
genomfört 

Koncerninköp har upphandlat 
distributionscentral och distributör, 
driften påbörjas 2 maj 2019. 

(Kommunstyrelsen) 

2016  
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Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 
Uppdrag Status 

2018 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 
Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen har genom 
Stadsledningskansliet påbörjat 
arbetet med en trafikplan där 
kollektivtrafiken är en viktig del. 
Stadsledningskansliet håller på att 
ta fram en genomförandeplan som 
en fortsättning på 
utvecklingsplanen för 
stadstrafiken i Borås 2025, med 
åtgärder som ska genomföras för 
att öka kollektivtrafikens 
attraktivitet. 

(Kommunstyrelsen) 

2015  

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

 
Genomfört 

Kommunstyrelsen har i början av 
2018 fattat beslut för ombyggnad 
av Södra Torget, hållplats 
Krokshallstorget och ombyggnad 
av Nybron. Tekniska förvaltningen 
har börjat titta på förutsättningarna 
för detta. Beslutet föregicks av ett 
flertal utredningar och en 
remissomgång till alla politiska 
partier, där slutsatsen blev att det 
för närvarande inte finns någon 
annan lämpligare yta för 
ändamålet. 

(Kommunstyrelsen) 

2015 Avslutas 

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

 Delvis 
genomfört 

I maj startades ett pilotprojekt för 
uthyrning av 40 st vanliga cyklar 
och 10 el cyklar med placering vid 
resecentrum. Projektet 
genomfördes tillsammans med 
Västtrafik och var kopplat till 
kollektivtrafiken och i första hand 
arbetspendling. Under hösten 
bedömde Västtrafik att projektet 
inte slagit så väl ut att en 
fortsättning var aktuell. De 40 
vanliga cyklarna avvecklades, 
kvar finns resterande 10 el cyklar. 
Flera av el cyklarna har blivit 
stulna varför en avveckling 
eventuellt kommer att ske av 
hyrcykelsystemet till sin helhet. 
(Tekniska nämnden) 

2016 Försök har 
genomförts men 
någon pool i drift finns 
inte nu. Tekniska 
nämnden får pröva 
andra sätt för att 
genomföra uppdraget. 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram en 
cykelstrategi. 

 
Delvis 
genomfört 

Efter att en trafikplanerare har 
upphandlats som konsult så pågår 
aktivt arbete med cykelstrategi. Ett 
förslag till cykelstrategi förväntas 
bli klart 2019. 

(Kommunstyrelsen) 

2017  

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

 
Delvis 
genomfört 

Diskussion pågår kring 
omfattningen av tillköp. 

(Kommunstyrelsen) 

2017  
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 
Genomfört 

Nya cykelparkeringar har anlagts 
längs Västerlånggatan, 
resecentrum, Västerbrogatan och 
Lilla Brogatan utmed kvarteret 
Pallas till en sammantagen 
kostnad av ca 550 tkr. Ytterligare 
nybyggnad av cykelparkering 
pågår för närvarande i samband 
med ombyggnad av 
Stationsgatan. En plan för 
ytterligare cykelparkeringar i 
centrum håller på att tas fram av 
Tekniska förvaltningen. (Tekniska 
nämnden) 

2017 Avslutas 

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

 Delvis 
genomfört 

I cykelgaraget vid Resecentrum 
finns idag möjlighet att ladda el 
cyklar/el mopeder. Inom ramen för 
gällande avtal med Clear Channel 
har Tekniska förvaltningen fått 
möjlighet att inrymma tre 
cykelparkeringar med 
laddmöjlighet för elcyklar. Dessa 
kommer att placeras ut under 
2019. (Tekniska nämnden) 

2017 Kan avlutas nästa år 
när Clear 
Channelparkeringarna 
är på plats. 

Lokalförsörjningsförvaltningen 
ska åt alla förvaltningar 
inventera möjligheten att 
erbjuda inomhusparkering för 
anställdas cyklar, och även 
möjlighet att erbjuda 
elcykelladdning. 

Delvis 
genomfört 

Lokalförsörjningsförvaltningen har 
gått igenom nuläget och 
konstaterar att det saknas 
inomhusparkering på de flesta 
fastigheterna. Att tillskapa 
parkering och 
laddningsmöjligheter inom 
befintliga fastigheter kan vara 
möjligt på enskilda fastigheter. I 
Stadshuskvarteren där flera 
förvaltningar huserar finns 
invändig parkering men inte i 
erforderlig omfattning. På 
marknaden finns utvändiga 
cykelgarage och detta kan vara en 
lösning. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 

2018  
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Elparkeringsplatser ska finnas 
även på gatumark 

 Delvis 
genomfört 

Enligt antagen "Plan för 
laddinfrastruktur" som varit ute på 
remiss ska fokus närmaste åren 
läggas på kommunens eget behov 
av laddinfrastruktur innan 
utbyggnad i större skala kan ske 
för att gå hand i hand med att fler 
elbilar köps/leasas in. Ansvaret för 
genomförandet har 
Lokalförsörjningsnämnden. 
 
Tekniska nämnden förutsätter att 
nämndens uppdrag består i att 
upplåta allmänplatsmark för att 
inrätta parkeringsytan för elbilar 
på gatumark och överlåta till 
andra aktörer/elnätsbolag att 
svara för installation och skötsel 
av laddutrustningen. 
 
Behovet av laddplatser har 
överlämnats till 
Lokalförsörjningsförvaltningen i 
enlighet med direktiven i Plan för 
laddinfrastruktur. 
 
Inrättande av elparkeringsplatser 
för cyklar/mopeder kommer att 
finnas tillgängliga på ett par 
platser i centrum under 2019 inom 
ramen för gällande reklamavtal 
med Clear Channel. (Tekniska 
nämnden) 

2018 Uppdraget kan 
avslutas när sådana 
parkeringar finns, 
uppdraget betyder 
inte att nämnden själv 
måste vara operatör 
av laddstolpar. Kan 
vara p-bolaget eller 
annan intressent. 
 
 

Skolkort inom kollektivtrafiken 
ska erbjudas samtliga 
gymnasieelever från och med 
hösten 2018. 

 
Genomfört 

Skolkort är infört för samtliga 
elever i gymnasieskolan från 
läsåret 2018/19. (Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden) 

2018 Avslutas 

Fri parkering för elmopeder 
ska införas enligt samma 
regler som redan gäller för 
elbilar. 

 
Genomfört 

Finns med i ägardirektiv.  
(Kommunala bolag) 

2018 Avslutas 

 

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 
Uppdrag Status 

2018 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 
Delvis 
genomfört 

Grön IT, ett ständigt pågående 
arbete inom Borås Stad, då 
miljöfaktorer ingår som en självklar 
del i varje IT upphandling. Under 
hösten 2018 har vi upphandlat en 
ny server- och lagringsplattform 
samt en ny plattform för backup. 
Dessa förbrukar betydligt mindre el, 
vilket även medför att mindre 
kylning av datahallen behövs. 
Under vintern ska vi även 
genomföra en upphandling av 
Multifunktionsskrivare, där vi 
kommer att ställa betydligt högre 
krav på miljöfaktorerna, än vid 

2013 Avslutas, pågående 
arbete 
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

tidigare liknande upphandlingar. 

(Kommunstyrelsen) 

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

 
Delvis 
genomfört 

Underlag inväntas, bl a 
digitalisering av 
landskapskaraktärer. Tidplanen för 
digitaliseringen är framskjuten 
p.g.a. resursbrist. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
kommer ta in extern resurs för 
digitalisering. Ny tidplan för 
digitalisering tas fram i januari. 

(Kommunstyrelsen) 

2015  

Miljö- och konsumentnämnden 
får i uppdrag att öka inslaget 
av uppsökande verksamhet 
när det gäller Fairtrade City, 
internt i Borås Stad och externt 
mot medborgare och företag. 
Uppdraget tas fr om 2018 över 
av Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

Uppsökande aktiviteter som har 
genomförts gällande Fairtrade City, 
internt i Borås Stad och externt mot 
medborgare och företag: 

 SIDA Alumni-föreläsning 
med Madeleine Wollin i 
samarbete med Fairtrade 
Shop och Café Nära. 
Målgrupp: Allmänheten 

 Fairtrade-aktivitet i 
samarbete med Globala 
Borås i Borås Djurpark. 
Målgrupp: Allmänheten 

 World Fairtrade Challenge 
= Världsfikadagen: Borås 
Stad avancerar Sverige-
topplistan från plats 61 till 
31 Målgrupp: Borås Stads 
medarbetare, företag och 
allmänheten 

 Inventering av Fairtrade-
varor till försäljning i Borås 
Stad utförd av 
feriearbetare. 
Målgrupp: Butiker och 
serveringar 

 Initiativ taget till utökat 
samarbete med inköp av 
Fairtrade-varor för 
speciella ändamål, t ex 
invigningsgåvor, via 
Fairtrade-grossist. 
Målgrupp: Borås Stads 
förvaltningar 

 Initiativ taget till framtida 
Fairtrade-aktiviteter i 
samarbete med 
Almåsgymnasiets 
floristutbildning. Målgrupp: 
Elever och lärare på 
floristprogrammet, företag 
och allmänheten 

 Fairtrade-information via 
Borås Stads externa web 
samt via intranätet för 
anställda har publicerats 
återkommande under 
2018. Målgrupp: Borås 
Stads medarbetare, 

2017 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

företag och allmänheten 

Arbete fortlöper tills nya direktiv. 
(Kommunstyrelsen) 

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

 Delvis 
genomfört 

BEMAB samlar själva in och 
stödjer andra aktörers insamling av 
rena textilier. BEMAB och 
Miljöförvaltningen deltar i eller följer 
olika forsknings- och 
utvecklingsarbeten, exempelvis Re: 
Textile som är ett projekt inom 
Science Park Borås som syftar till 
att utveckla nya designprinciper, 
affärsmodeller, och 
produktionssystem som möjliggör 
cirkulära flöden i textilbranschen, 
se http://retextile.se/. 
 
Miljö- och konsumentnämnden har 
inte utrett något ytterligare 
insamlingssystem. (Miljö- och 
konsumentnämnden) 

2017 Avslutas 

En utredning om att minska 
användningen av 
engångsartiklar ska 
genomföras 

 
Delvis 
genomfört 

Utredningen att minska 
användningen av engångsartiklar 
har påbörjats. Inför kommande 
upphandling av städ- och 
kemikalieartiklar där även 
engångsartiklarna ingår kommer 
genomlysning för utbyte av dessa 
produkter genomföras i områden 
där det är lämpligt. 

(Kommunstyrelsen) 

2018  

Försök ska genomföras på 
någon eller några skolor på 
gymnasie- eller grundskolenivå 
att minska specialkostbehovet 
genom att erbjuda en vegansk 
grundbuffé, med tillbehör som 
till exempel kött, fisk eller 
äggmat. 

 
Genomfört 

Försök med införande av vegansk 
grundbuffé på två enheter har 
genomförts. 

(Kommunstyrelsen) 

2018 Avslutas 

Kostorganisationen ska i 
lämpliga verksamheter, till 
exempel 
gymnasierestauranger och 
stadens offentliga serveringar 
och restauranger, pröva att 
redovisa klimatpåverkan per 
portion offentligt i menyn. 

 
Delvis 
genomfört 

Möjligheten att beräkna 
klimatpåverkan på enhetsnivå är nu 
fullt möjlig. Beräkning görs i 
kostdatasystemet Matilda och 
redovisning kan ske via 
matsedelsappen. Planen är nu att 
välja ut en gymnasieskola och en 
högstadieskola och redovisa 
klimatpåverkan i anslutning till 
serveringen. Detta skall göras 
under vårterminen 2019 och 
kommer att rapporteras i T1:an. 

(Kommunstyrelsen) 

2018  

Fritids- och folkhälsonämnden 
ska utreda hur ideella 
föreningar som vill 
miljödiplomera sig skulle kunna 
få stöd och råd av nämnden i 
detta arbete. 

 
Genomfört 

Nämnden fattade beslut i ärendet 
2018-09-24 § 135. Fritids- och 
folkhälsonämnden beslutar att 
utredningen kring föreningar som 
vill miljödiplomera sig ska använda 
dokumentet ”Säker och trygg 
förening” som mall för sitt 
miljöarbete. Föreningar som vill gå 
vidare med ytterligare 
miljödiplomering av sin förening 

2018 Avslutas, 
utredningen bifogas 
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

eller av sina arrangemang kan 
erhålla stöd från Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. Utredningen 
översänds till Kommunstyrelsen 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

 

Ekonomi och egen organisation 
Uppdrag Status 

2018 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 
Ej genomfört 

Ärendet ligger för politisk 
beredning. 

(Kommunstyrelsen) 

2015  

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

 
Delvis 
genomfört 

Förutsättningen är kommersiell 
verksamhet utan subvention och 
med rimlig prissättning. Med 
verksamhetens nuvarande 
finansieringsgrad behöver 
prisnivåerna ökas med ca 60-65 %, 
allt annat oförändrat. 
(Kommunstyrelsen) 

2015  

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

 
Ej genomfört 

Samordning av bostadsbolagens 
administration försvåras av LOU 
och de s.k. inhousereglerna. En 
omorganisation av bostadsbolagen 
in i koncern bedöms inte underlätta 
samordning, och köpeskillingen 
skulle innebära en stor lånebörda 
för koncernen. Eventuell 
sammanslagning av bolagen ingår 
inte i uppdraget. Uppdraget 
föreslås avslutas. 

(Kommunstyrelsen) 

2015  

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

 
Delvis 
genomfört 

Ärendet har redovisats för 
Kommunstyrelsen och blev då 
återremitterat. Beredning pågår för 
att ta fram ett nytt förslag. 

(Kommunstyrelsen) 

2015  

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

 
Delvis 
genomfört 

Ny debiteringsmodell har testas för 
att Koncerninköp ska klara 
finansieringen av den organiska 
tillväxten. Problemet är att 
modellen finansierar Koncerninköp 
långsiktigt över tiden men hindrar 
den snabba utveckling med rätt 
bestyckning av roller som behövs 
för att få till styrning och ledning. 
I detta arbete beaktas även hur 
vinsthemtagning kan ske utifrån 
avtalstrohet och nya ramavtal, för 
vilket vi har upphandlat ett 
inköpsanalyssystem. 

(Kommunstyrelsen) 

2015  
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 
Genomfört 

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

2015 Avslutas 

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

 
Genomfört 

Förvaltningar tar idag fram 
könsfördelad statistik. Nämnderna 
fick i Budget 2018 möjlighet att 
redovisa hur de avser att arbeta 
med jämställdhetsintegrerad 
budget under verksamhetsåret 
2018. Fokus ligger på att beskriva 
hur det dagliga arbetet, inklusive 
processer, kring jämställdhet 
bedrivs eller har förändrats inom 
verksamheterna, samt pågående 
eller planerade projekt med 
anknytning till 
jämställdhetsfrämjande utveckling. 
Uppföljning kring detta görs i vanlig 
ordning och anses vara inarbetat i 
Borås Stads ordinarie verksamhet. 

(Kommunstyrelsen) 

2016 Avslutas 

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

 
Delvis 
genomfört 

Diskussioner kring policy och vem 
som bör administrera förmedlingen 
pågår samt att göra alternativet 
attraktivare, kostnadsreducerande 
samt upprätthålla någon form av 
cirkulär ekonomi förs. Vår nya 
hållbarhetsstrateg kommer att 
arbeta med detta uppdrag under 
2019. 

(Kommunstyrelsen) 

2016  

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

 
Genomfört 

Samverkan med lokalpolisområde 
Borås sker kontinuerligt och inom 
många områden vad gäller 
brottsförebyggande och 
trygghetsskapande åtgärder. I 
polismyndighetens 
verksamhetsplan finns inte lokala 
poliskontor som en parameter i det 
brottsförebyggande arbetet. 
Dialogen är därför mer inriktad på 
en önskan om ökad polisiär 
synlighet speciellt i Borås två 
särskilt utsatta områden. Dessutom 
förs en dialog om någon form av 
samlokalisering i de servicekontor 
som Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen planerar för de 
särskilt utsatta områdena. 

(Kommunstyrelsen) 

2017 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 
Delvis 
genomfört 

Arbete pågår. Alternativen 
presenterade är någon form av 
provision direkt från 
avtalsleverantören för att 
Koncerninköp ska kunna använda 
medlen för mer stringentare 
uppföljning. Dock inte lämpligt för 
alla typer av avtal eller 
upphandlingar. Pga av resursbrist 
går detta arbete långsammare än 
planerat. 

(Kommunstyrelsen) 

2017  

Upphandlingsavdelningen ska 
förstärkas med en 
hållbarhetsstrateg. 

 
Genomfört 

Koncerninköp har anställt en 
hållbarhetsstrateg. 

(Kommunstyrelsen) 

2017 Avslutas 

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

 
Genomfört 

Arbetslivsnämnden har påbörjat 
uppdraget att inventera 
arbetsuppgifter som går att klara 
utan formella krav på utbildning. 
Vilka modeller som ska användas 
är klart. Fackliga förhandlingar är 
klara. Uppdraget är genomfört. 
(Arbetslivsnämnden) 

2017 Avslutas 

Lokalförsörjningsnämnden 
uppdras att vid planering av 
förskolor överväga 
samlokalisering av förskolor 
och bostäder för äldre 

 
Genomfört 

Övervägandet av samlokalisering 
genomförs i den årliga 
lokalresursplaneringen. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 

2018 Avslutas 

 


