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Servicenämnden
Dnr SN 2018-00161 1.1.3.1

Carina Andersson
Handläggare
033 358192

Servicenämndens Miljörapport
Servicenämndens beslut
Servicenämnden beslutar att godkänna Miljörapport 2018
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Servicenämndens verksamheter är ISO-certifierade och därför är miljöfrågorna
både i stort och i smått påtagligt närvarande i verksamheterna. Förutom de
miljömål som Borås Stads Kommunfullmäktige beslutar om sätter
förvaltningen egna, specifika miljömål. Vi har övergripande mål för perioden
2018-2020 och för varje år prioriterade mål. Ett mål för perioden handlar om
IT-stöd; att vi ska använda de IT-stöd som finns på ett adekvat sätt, att fler av
våra medarbetare ska ha tillgång till dessa IT-stöd och aktivt arbeta för att hitta
nya IT-stöd till verksamheterna.
Beslutsunderlag
1. Förslag till Miljörapport 2018

Beslutet expedieras till
1. Miljöförvaltningen miljo@boras.se

Micael Svensson
Ordförande
Kenneth Lundqvist
Förvaltningschef

Servicenämnden
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Besöksadress

Hemsida
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Telefon
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Pantängen, Västerängsgatan
6

boras.se

servicekontoret@boras.se

033-35 70 00 vxl

Dnr SN 2018-00161 1.1.3.1

Förslag till
Miljörapport 2018
Servicenämnden

Miljörapport 2018 behandlas på
Servicenämndens sammanträde 2019-02-20
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Inledning................................................................................................ 3
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miljöområdet .......................................................................................................... 3
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Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende ............................................. 4
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Inledning
Servicenämndens verksamheter är ISO-certifierade och därför är miljöfrågorna både i stort och i smått
påtagligt närvarande i verksamheterna. Förutom de miljömål som Borås Stads Kommunfullmäktige
beslutar om sätter förvaltningen egna, specifika miljömål. Vi har övergripande mål för perioden 20182020 och för varje år prioriterade mål. Ett mål för perioden handlar om IT-stöd; att vi ska använda de
IT-stöd som finns på ett adekvat sätt, att fler av våra medarbetare ska ha tillgång till dessa IT-stöd och
aktivt arbeta för att hitta nya IT-stöd till verksamheterna.

Hållbara perspektiv
Beskrivning
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en
hållbar samhällsutveckling.

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög
kompetens inom miljöområdet
1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara
miljöutbildade.
Indikatorer
Andel anställda som genomgått en
miljöutbildning, som inkluderar
utbildning om Borås Stads miljöarbete.

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

91%

91%

90%

Kommentar Inom Servicenämndens verksamheter genomförs en miljöutbildning varje år. Målgrupp är de
som antingen är nyanställda under året och de som av någon anledning inte gått miljöutbildning tidigare.
2018 års miljöutbildning genomfördes i oktober och 39 medarbetare deltog.
Andel förtroendevalda som genomgått
en miljöutbildning, som inkluderar
utbildning om Borås Stads miljöarbete.
Kommentar För 2018 kan vi inte bedöma hur många av de förtroendevalda i Servicenämnden som har
genomgått miljöutbildning. För 2019 kommer vi att anordna en Borås Stads-miljöutbildning för
nämndledamöterna i augusti.

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås
Beskrivning
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter,
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället.
Servicenämnden, Miljörapport 2018
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Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende
4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen
ska minska med 60 % från 2015.
Lägesbeskrivning
Beskriv hur ni har arbetat med att effektivisera transporterna genom ruttplanering under 2018.
Kommentar Inom entreprenadverksamheten ruttoptimeras vinterväghållningen genom att ha
förutbestämda distrikt med tydliga anvisningar om vilka gator och övriga ytor so omfattas och deras
prioriteringsordning. Det sker på liknande sätt vid övriga entreprenader också. Inom fastighetsskötseln
finns en indelning i geografiska områden där varje del sköts av utsedda fastighetsskötare och tekniker.
Inom budverksamheten ser vi över rutterna kontinuerligt och justerar för att få bort onödiga körningar.

Servicenämnden, Miljörapport 2018
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Servicenämnden
Dnr SN 2019-00018 1.2.4.1

Kenneth Lundqvist
Handläggare
033 357932

Servicenämndens årsredovisning 2018
Servicenämndens beslut
Servicenämnden beslutar att godkänna Servicenämndens årsredovisning 2018.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Servicenämnden har upprättat ett förslag till årsredovisning 2018.
Servicenämnden ansvarar för tekniska och administrativa uppdrag, dels i
projektform och dels av arten årsavtal/drift- och underhållsavtal. Tjänsterna
utförs till kommunala förvaltningar och bolag inom Borås Stad under
företagsliknande former, utan traditionell kommunal budgettilldelning.
Beställarutförare-konceptet enligt Borås modellen är en förutsättning för de
verksamheter som bedrivs. Servicekontoret är ledande inom tre områden
tekniska tjänster, servicetjänster och administrativa tjänster.
Beslutsunderlag
1. Servicenämndens årsredovisning 2018.

Beslutet expedieras till
1. KS diarium

Micael Svensson
Ordförande
Kenneth Lundqvist
Förvaltningschef

Servicenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Pantängen, Västerängsgatan
6

boras.se
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Telefon

033-35 70 00 vxl

Dnr: SN 2019-00018 1.2.4.1

Förslag till
Årsredovisning 2018
Servicenämnden

Årsredovisning 2018 behandlas på
Servicenämndens sammanträde 2019-02-20
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1 Inledning
Servicenämnden ansvarar för tekniska och administrativa uppdrag, dels i projektform och dels av arten
årsavtal/drift- och underhållsavtal. Tjänsterna utförs till kommunala förvaltningar och bolag inom
Borås Stad under företagsliknande former, utan traditionell kommunal budgettilldelning.
Beställar/utförar-konceptet enligt Boråsmodellen är en förutsättning för den verksamhet som bedrivs.
Servicekontorets är ledande inom tre områden tekniska tjänster, servicetjänster och administrativa
tjänster. Tekniska tjänster som utförs är bland annat nyanläggning, drift/underhåll av gator och vägar,
vatten och avlopp, parker samt idrotts- och fritidsanläggningar.
Servicetjänster som utförs är till exempel fastighetsservice, lokalvård och serveringar, mekaniska
konstruktioner och reparationer. Dessutom underhåll, leasing och reparationer av fordon, liksom
tjänster inom tryckning, formgivning och bud.
Administrativa tjänster som utförs är bland annat redovisnings- och löneservice, IT-tjänster, huvudväxel, reception Stadshuset och drift av telefoni.
Förvaltningens verksamhet skapar stort mervärde för Borås Stad genom hög servicegrad och
kompetens, god lokalkännedom, väl utvecklade instrument för kalkylering, planering, uppföljning och
styrning av tider och ekonomi. Servicekontoret har ett starkt fokus på miljö, kvalitet och flexibla
lösningar
Beredskap är en annan mycket väsentlig del av Servicekontorets uppgifter, som stödjer verksamheten i
Borås Stads förvaltningar och bolag samt skapar en viktig trygghetsfaktor för kommunens medborgare.
Idag har Servicekontoret beredskapsåtaganden inom vinterväghållning-, VA- och fastighetsberedskap
samt inom IT i Borås Stad. Servicekontorets förmåga och funktion inom beredskap gäller även vid
extraordinära situationer och händelser som kräver stora beredskapsstyrkor, till exempel omfattande
snöstormar eller snöfall, svåra översvämningar, våldsamma stormar, skogsbränder, jordskred och
större, svåra olyckor.
Servicekontoret är också, med både sin ordinarie verksamhet och sin beredskapsfunktion, en mycket
viktig aktör för Borås Stad gällande överenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kommunernas arbete med civilt
försvar.
Överenskommelsen innebär att Borås Stad ska påbörja arbete med så kallade beredskapsförberedelser,
dvs. de förberedelser som behövs för verksamhet under höjd beredskap (regionalt eller nationellt).
Dessa förberedelser syftar till att på sikt kunna fullgöra kommunens uppgifter inom totalförsvaret i
händelse av krigsfara och krig.
Förvaltningens avkastningskrav för 2018 var 7 mnkr. Förvaltningens resultat blev 5,9 mnkr, vilket är
det högsta resultat förvaltningen någonsin har uppvisat.

2 Viktiga händelser under året
Under 2018 genomförde Kommunstyrelsen rekrytering av ny förvaltningschef, som tillträde tjänsten 1
september
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3 Strategiska målområden - indikatorer och
uppdrag
3.1 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel personfordon i Borås Stads
verksamhet som är miljöfordon, %.

Utfall
2016

Utfall
2017

Målvärde
2018

Utfall År
2018

90

92

95

95

Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, %.
Regeringens definition av miljöfordon upphörde 2018-06-30 och införde i stället nya "Bonus-malus
systemet 2018-07-01. Bonus-fordon är fordon som drivs helt eller delvis av förnybara bränslen eller har
väldigt låga av utsläpp av fossila bränslen, under 60 gram CO2/km. Dessa fordon får även en superbilspremie. Malus-fordon är fordon som drivs av fossila bränslen och släpper ut mer än 95 gram
CO2/km. För dessa fordon tas en förhöjd fordonsskatt ut (malus).

3.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2016

Andel ekologiska och/eller
närproducerade livsmedel, %.

Utfall
2017

Målvärde
2018

Utfall År
2018

25,9

50

29,2

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.
Utfallet andel ekologiska och etiska livsmedel för 2018 är 29,25 %: fördelat på cafeteriorna i Stadshuskvarteret 40 % och cafeterian på Pantängen 18,5 %. Det är en ökning med 3,35 % jämfört med 2017,
men utfallet för 2018 har blivit lägre successivt under året. En orsakerna till det är kopplat till ekonomiska faktorer. Cafeteriorna i Stadshuskvarteret har blivit KRAV-certifierade under 2018. Pantängens
servering har inget tillagningskök och luncherna består till övervägande del av halvfabrikat, där möjligheten att välja ekologiska eller etiska alternativ är begränsade. Serveringen har dock, med hjälp av den
centrala kostenheten, arbetat målmedvetet med frågan om andelen ekologiska och etiska varor.

3.3 Ekonomi och egen organisation
Utfall
2016

Utfall
2017

Målvärde
2018

Utfall År
2018

5,6

4,6

4,5

4,6

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

12,9

14,2

7

13

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

38,2

38,4

43

34,1

Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, %.
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Fördelning mellan män och kvinnor är: kvinnor 4,6 (minskning från T2 med 0,4 procentenheter) och
män 4,6 (ökning från T2 med 0,1 procentenheter). Vi följer upp sjukfrånvaron på månadsbasis och då
också fördelningen mellan långa och korta sjukfall. Vi sätter in rehabiliteringsinsatser så tidigt som
möjligt så att medarbetare ska komma i arbete så fort som möjligt med hänsyn taget till diagnoser.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Det är främst inom lokalvården och idrott som vi använder timavlönade medarbetare. Fördelningen
mellan män och kvinnor är: 3,7 årsarbetare för kvinnor och 9,0 årsarbetare för män. Inom idrott är det
olika evenemang som staden arrangerar och som kräver extra resurser vid enskilda tillfällen som gör att
vi har timavlönade medarbetare. Vi månadsanställer som regel när behovet finns för längre tid.

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.
Fördelningen mellan män och kvinnor är: kvinnor 30,3 % och män 37,8. Utfallet ligger högre än målvärdet och en orsak till det är att de korta sjukfallen (1-14 dagar) utgjorde fler antal dagar jämfört med
2017. Vi upplevde högre sjukfrånvaro kopplat till förkylningar och influensa under vintermånaderna.

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

Status År 2018
Genomfört

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

4 Nämndens verksamhet
Servicenämndens ledamöter 2018 var:
Kent Hedberg (S), ordförande
Ulf Sjösten (M), vice ordförande
Ulla-Britt Nordqvist (S), 2:a vice ordförande
Peder Backlund (S)
Jan Elfstrand (V)
Ingvar Zachrisson (C)
Bengt Gustavsson (L)
Hasse Ikävalko (M)
Niklas Hallberg (SD)
Ersättare:
Ulla Stålhammar (V)
Marianne Gustafson (S)
Daniel Nikolov (M)
Inga-Gull Gyllestål (S)
Inge-Björn Nilsen (L)
Sven Sawatzki (S)
Marcus Banér(M)
Gunilla Christoffersson (KD)
Daniel Assarsson(SD)
Servicenämnden, Årsredovisning 2018
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4.1 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse

494

440

0

485

485

Avgifter och övriga
intäkter

475 645

510 432

652 560

616 857

-35 703

Summa intäkter

476 139

510 872

652 560

617 342

-35 218

-174 809

-186 814

-205 018

-204 129

889

-6 782

-5 315

-5 735

-5 674

61

-263 124

-290 605

-415 165

-379 090

36 075

-23 776

-22 788

-19 642

-22 479

-2 837

-468 491

-505 522

-645 560

-611 372

34 188

7 648

5 350

7 000

5 970

-1 030

Kommunbidrag

-5 000

-5 000

-7 000

-7 000

0

Resultat efter
kommunbidrag

2 648

350

0

-1 030

-1 030

2 648

350

0

-1 030

-1 030

35 668

36 018

36 018

36 018

0

Tkr
Statsbidrag

Personal
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i
budget)
Resultat

Godkänt ianspråktaget ackumulerat
resultat
Resultat jfr med
tillgängliga medel
Ackumulerat resultat

Bokslutsbelopp är redovisade exklusive förvaltningsinterna transaktioner i form av bl.a. administrativa tjänster och intern försäljning mellan
avdelningarna. Budget innehåller dock förvaltningsinterna poster.
Ackumulerat resultat justerat utifrån KF:s beslut.
Operativt resultat var 7 648 tkr år 2016, 5 350 tkr år 2017 och 5 970 tkr för år 2018.

Resultatanalys
Det operativa ekonomiska utfallet för år 2018 är positivt för samtliga avdelningar i förvaltningen. De
olika verksamheterna har sedan 2011 visat ett överskott på 0,92 % som en andel av produktionsvolymen. Det operativa resultatet har för de sju senaste åren varit 36 167 tkr.
Intern försäljning mellan förvaltningens egna avdelningar utgör cirka 21 % av förvaltningens totala
produktionsvolym i kronor. Merparten av de interna transaktionerna sker på avdelningarna Fordon
- Verkstad och Entreprenad.
Totalt ger förvaltningen i bokslutet 2018 ett ekonomiskt överskott på ca 1 % av omsättningen.
Inklusive årets resultat beräknas utgående ackumulerat resultat till ca 36,0 mnkr.
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Fotnot: Resultaten för 2012-2016 innehåller extraordinära kostnader och intäkter som har påverkan på
förvaltningens resultat. Detta gäller särskilt för kalenderåren 2013 och 2016.
Konjunkturen inom bygg- och anläggningsbranschen har fortfarande stor betydelse för Servicekontoret
både vad gäller sysselsättningsnivån och möjligheterna att nå ekonomiska överskott.
Viktigast är den lokala konjunktureffekten för mark- och anläggningsmarknaden inom Borås Stad och
dess närområde. Vid analyser av denna marknad under 2016 konstateras att byggandet under de
kommande fem-sex åren kommer att ha en volym som är påtagligt större än det genomsnitt som varit
gällande under den senaste 20 årsperioden.
Denna utveckling har redan haft stor betydelse för Servicekontoret och vi bedömer att den kommer att
ha en väsentlig påverkan även under de närmaste åren

4.2 Budgetavvikelse
Verksamheternas kostnader och intäkter
Tkr

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse

39 350

40 015

43 494

44 600

1 106

-37 594

-40 371

-43 494

-44 600

-1 106

1 756

-356

0

0

0

106 288

108 870

116 554

126 521

9 967

-105 762

-108 345

-116 054

-126 000

-9 946

526

525

500

521

21

68 584

70 727

69 863

76 415

6 552

-67 904

-70 102

-69 363

-75 782

-6 419

680

625

500

633

133

Ledning och gemensamma funktioner och
Redovisningsservice
Intäkter
Kostnader
Resultat
Dataservice
Intäkter
Kostnader
Resultat
Personal- och Kontorsservice
Intäkter
Kostnader
Resultat
Servicenämnden, Årsredovisning 2018
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Tkr

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse

316 570

356 239

317 800

446 018

128 218

-312 627

-352 286

-312 300

-441 804

-129 504

3 943

3 953

5 500

4 214

-1 286

99 279

103 939

104 850

110 580

5 730

-98 536

-103 336

-104 350

-109 978

-5 628

743

603

500

602

102

630 071

679 790

652 561

804 134

151 573

-622 423

-674 440

-645 561

-798 164

-152 603

7 648

5 350

7 000

5 970

-1 030

Entreprenad
Intäkter
Kostnader
Resultat
Fordon - Verkstad
Intäkter
Kostnader
Resultat
Totalt
Intäkter
Kostnader
Resultat

4.3 Verksamhetsanalys
4.3.1 Ledning och gemensamma funktioner och
Redovisningsservice
Organisation/organisationsstruktur/bemanning
Ledning och gemensamma funktioner
Kostnader för stabsfunktionerna fördelas på avdelningarna. En central stab finns inom ekonomi,
teknik- och logistikutveckling samt IT för Servicekontorets egen verksamhet.
Redovisningsservice för Borås Stad
På Redovisningsservice har två medarbetare gått i pension. Tjänsten som redovisningsspecialist samt en
tjänst som ekonomiassistent är för tillfället vakant. Därmed har redovisningsservice för tillfället nio
medarbetare.
Verksamhetsutveckling/nyheter
Ledning och gemensamma funktioner
Under senare delen av året har den vakanta tjänsten som förvaltningschef tillsats och tillsammans med
en rekrytering av ekonom inför en kommande pensionsavgång borgar detta för en fortsatt stabil
funktion för förvaltningen. Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har naturligt gjort sitt avtryck
i vår verksamhet och de system vi ansvarar för, vilket har lett till utökade och delvis förändrade
arbetsuppgifter för förvaltningens IT-ansvarige.
Redovisningsservice för Borås Stad
Under året har enheten tagit över ansvaret för kommunens momsredovisning. Koncernsammanställningen för årsbokslut 2017 och framöver har övertagits.
Konvertering av Agressos databas från ORACLE-databas till SQL-server har genomförts. Funktionen
inkommande faktura har satts upp för bättre funktionalitet i leverantörsfakturaflödet. En genomgång av
samtliga processer i Agresso har gjorts enligt krav i GDPR. År 2019 ska en uppgradering av Agresso
genomföras.
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4.3.2 Dataservice
Resultat och resultatmarginal
Dataservice

2016

2017

2018

Resultat (tkr)

526

525

521

Resultatmarginal (%)

0,5

0,5

0,4

Organisation/organisationsstruktur/bemanning
Dataservice hade vid slutet av 2018 45 årsmedarbetare som är organiserade i fyra olika enheter.
Utvecklingsenheten hanterar tekniska utvecklingsfrågor från verksamheten, Driftsenheten hanterar
driften av hela infrastrukturen i Borås Stad, Supportenheten hanterar den dagliga supporten till
användarna i Borås Stad samt Kundenheten som hanterar kundförfrågningar och avtalsfrågor. Till detta
finns en stab där ekonomin hanteras.
En roll har gjorts om till IT-arkitekt, som kommer att arbeta med hela Borås Stads IT-arkitektur för att
vi skall få en sammanhållen IT-infrastruktur i Borås Stad. Vi har också tillsatt en förvaltningsledare för
förvaltningsobjektet IT-arbetsplats. Detta förvaltningsobjekt byggs nu upp i en ny styrningsmodell
baserat på PM3 som är beslutad i Borås Stad.
Affärer/avtal/kunder/marknad
Kundfokus har under året varit ett fokusområde som Dataservice har arbetat med. Arbetet har givit oss
ett positivt resultat ute bland våra kunder. Mätningen av NKI (Nöjd Kund Index) har gjorts, ca 2800
medarbetare svarade och resultatet blev 4.27 på en femgradig skala. Detta är det bästa resultatet som
Dataservice uppnått. Andelen kunder som är ”mycket nöjda” med Dataservice har ökat från 67 % till
79 %. Analys av NKI-undersökningen kommer att pågå en bit in i 2019. Utifrån resultatet kommer vi
att identifiera förbättringsområden att arbeta med under 2019.
Verksamhetsutveckling/nyheter
Upphandling av ett nytt datacenter respektive backupsystem har genomförts och kommer att driftsättas
fullt ut under 2019. Med dessa lösningar så lägger vi grunden till att kunna införa redundant datadrift i
Borås Stad.
Under året har Dataservice arbetat i projektet ”Windows 10” med att uppgradera klientdatorerna från
befintlig Windows 8.1 till Windows 10. Cirka 4 000 datorer har uppdaterats under året och projektet
”Windows 10” kunde stängas under hösten utan några utestående problem.
Vårt arbete med att stärka samarbetet med Stadsledningskansliet samt förvaltningarna har varit framgångsrikt där vi tillsammans arbetar med att digitalisera Borås Stad. Vi ser detta som en av nyckelfaktorerna för att vi skall bli framgångsrika i Borås Stad när det gäller digitaliseringen.
Dataservice har under det gångna året även fortsatt att arbeta med vidareutveckling av de tjänster som
vi levererar till Borås Stad och våra ambitioner är att erbjuda kostnadseffektiva IT-tjänster i samarbete
med den övriga verksamheterna i Borås Stad.
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4.3.3 Personal- och Kontorsservice
Resultat och resultatmarginal
Personal- och Kontorsservice

2016

2017

2018

Resultat (tkr)

680

625

633

Resultatmarginal (%)

1,0

0,9

0,8

Organisation/organisationsstruktur/bemanning
Avdelningen har 69 medarbetare och är indelad i fem enheter; Löneservice, Kontorsservice, Telefonservice och växel, Stadshusservice. Personalenhet som har en stabsfunktion för Servicekontoret med
personal- och nämndadministration, HR, kvalitet och miljö samt kommunikation.
Organisationen anpassas efter de uppdrag Servicekontoret har och det innebär att vi gör förändringar
då det behövs. Även 2018 har varit ett stabilt år då vi inte haft några stora förändringar i bemanningen.
Vi har haft en del personalomsättning och då också nyrekryterade medarbetare och vi har också haft
vakanser på en del funktioner.
Affärer/avtal/marknad
Arbetet med att föra in verksamheter i beställarutförare-konceptet har fortsatt även under 2018. Vi har,
tillsammans med beställaren, fått fram en tydligare beställarorganisation för Löneservices uppdrag. När
det gäller telefoni och växel har vi i slutet av året upprättat ett avtal med beställaren. I övrigt har vi som
tidigare fört dialoger med beställarna om de tjänster vi utför och också uppdaterat avtal.
Verksamhetsutveckling/nyheter
Under 2018 har alla enheter arbetat med dataskyddsförordningen GDPR, vi har identifierat vilken
information som omfattas av det nya regelverket och också påbörjat inregistreringen av den och, i vissa
fall, slutit personuppgiftsbiträdesavtal.
På Löneservice har vi fortsatt arbetet med att införa e-lönespecifikation och vi har också påbörjat ett
projekt för införande av ett ärendehanteringssystem kopplat till Lönesupport 7035. När systemet är
infört kommer vi att ha bra underlag för till exempel uppföljningar, då vi kommer att kunna se vilka
frågor som ställs från förvaltningarna. Löneservice har dessutom genomfört en kundenkät. Den gick ut
till samtliga chefer i Borås Stad under oktober månad och resultatet av den är ett viktigt underlag för
det fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Kontorsservice har fortsatt sitt arbete med att leverera infoskärmar till förvaltningarna, något som
utvecklats på ett positivt sätt.
Telefonservice och växel har varit involverade i att inhämta kunskap om olika typer av kontaktcenterlösningar. Här har vi också förberett för att uppgradera växelplattformen så att den ska kunna möte den
nya tekniken.
Inom lokalvården har vi fortsatt att arbeta med miljövänliga kemikalier och vi har fokuserat på
golvvård.
Cafeteriorna i Stadshuskvarteret har under året blivit KRAV-certifierade till nivå 1.
I stabsenheten för personal, nämnd, HR, kvalitet och miljö samt kommunikation har vi bland annat
tagit fram powerpoint-presentationer för varje månad i SAM-kalendern. Dessa presentationer har
Servicekontorets chefer använt på APT-mötena. Under 2018 har vi haft fortsatt hårt tryck när det gäller
rekryteringar. När det gäller kvalitet och miljö har vi fortsatt med processkartläggningar och med att
göra ledningssystemet lätt att använda för våra medarbetare. RISE genomförde en externrevision för
vårt kvalitets- och miljöledningssystem i början av december. I sin rapport lämnade de positiva
omdömen kring vårt arbete med ledningssystemet.
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4.3.4 Entreprenad
Resultat och resultatmarginal
Entreprenad

2016

2017

2018

Resultat (tkr)

1543 / 3943

3 953

4 214

0,5 / 1,2

1,1

0,9

Resultatmarginal (%)

Organisation/organisationsstruktur/bemanning
Avdelningen består av fyra arbetschefsområden och omfattar 196 årsarbetare inklusive administrativa
gruppen och avdelningschef
Arbetschefsområde 1
Arbetschefsområdet består av 46 medarbetare som hanterar nedanstående verksamhetsområden:
Trafikenheten sköter skyltning, linjemålning, trafikskador och olika typer av trafikavstängningar.
Enheten utför också projekt inom sina olika kompetenser. Verksamheten har många beställare och
utvecklingen går mot allt mer komplicerade regelverk, varför det ständigt krävs uppdateringar och
nyinvesteringar i avstängningsmaterial.
Cafeteria/lokalvårdsenheten arbetar med skötsel och drift av Pantängens lokaler och cafeteria.
Asfaltsenheten utför asfaltbeläggningar i projekt och schaktreparationer efter exempelvis fiberdragningar. Beställare är Borås Stads förvaltningar och bolag.
En GIS-ingenjör hanterar kartor, GPS-utrustning, trafikräkning m.m. Vi arbetar med GPS-teknik i
fordon och maskiner för att säkerställa de krav som beställarna har på uppföljningar av olika arbetsmoment. Avdelningen använder även systemet för uppföljning inom områdena Kvalitet och miljö.
Vinterväghållning inklusive beredskap ingår sedan starten 1992 i vår verksamhet. Tekniska förvaltningen (TEK) är den största beställaren, men också Borås Energi och Miljö AB (BEMAB) och Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) är mycket viktiga beställare för tjänster inom VA-verksamheten och
fastighetsberedskap. Verksamheternas omfattning/uppdrag gör att personal från övriga delar inom
Servicekontoret också är delaktiga, liksom många underentreprenörer. Årsavtal med olika beställare styr
beredskapens omfattning och uppdrag.
Arbetschefsområde 2
Arbetschefsområdet består av 23 medarbetare som hanterar nedanstående verksamhetsområden:
VA-enheten (vatten- och avloppsverksamhet) innefattar såväl drift av VA-nätet som ny- och omläggning av detsamma. Vidare hanteras spol- och slamtanksbilar, tv-filmning, Viskans nivåreglering
m.m. Verksamheten bedrivs via årsavtal och lämnade anbud med Borås Energi och Miljö AB
(BEMAB), som största beställare. Beredskapsverksamhet förekommer året om.
Ny-, om- och tillbyggnad av gator, gångbanor och rondeller finns som en naturlig del både i arbetschefsområdena 1 och 2, men större projekt och exploateringsområden utförs inom arbetschefsområde
2. Projekten utförs efter anbudslämning, där Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) och Tekniska
förvaltningen (TEK) är de största beställarna. Likaså utförs ny-, om- och tillbyggnad av lekplatser som
erhålls efter anbudsgivning med efterföljande beställningar.
Mätenheten sköter utsättning och inmätning inom avdelningen Entreprenad samt åt framför allt TEK,
BEMAB och Borås Elnät AB (BENAB).
Ramnaslätts återvinningsanläggning återvinner schakt- och asfaltsmassor i samarbete med LBC i Borås
AB.
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Arbetschefsområde 3
Arbetschefsområdet består av 84 medarbetare som hanterar nedanstående verksamhetsområden:
Fastighetsenheten hanterar kommunens fastighetsdrift gällande cirka 220 fastigheter som LFF till
största delen äger och förvaltar. Verksamheten är uppbyggd på årsavtal och är indelad i fyra underdelar
avseende tillsyn/skötsel, funktionskontroll, teknisk drift och beredskap.
Idrottsenheten hanterar skötsel av cirka 30 fritidsanläggningar via årsavtal med Fritids- och Folkhälsoförvaltningen (FOF) som beställare. Enheten har även lokalvårdare som har uppdrag inom idrottsavtalet på olika idrottsanläggningar. Enheten sköter även den verksamhet som kallas IP-skogen, som
hyr ut materiel som exempelvis tält. FOF är också beställare av enskilda projekt inom sina verksamheter, som fotbollsplaner, motionsspår och inte minst bandyplan.
Byggenheten är en verksamhet med inriktning på byggservice. Enheten arbetar med reparationer, ombyggnader och tillbyggnader i det kommunala fastighetsbeståndet. LFF Lokalförsörjningsförvaltningen
är den enda beställaren av tjänsterna.
Arbetschefsområde 4
Arbetschefsområdet består av 37 medarbetare som hanterar följande verksamhetsområden:
Parkenheten för grönytor sköter gräsytor i såväl parker, allmän platsmark som fotbollsplaner. Dessutom hanteras skötsel av de centrala parkerna via Årsavtal med TEK som beställare. Enheten sköter
även IP Skogen, som är en uthyrningsverksamhet av tält, vagnar m.m. för idrotts- och allmän verksamhet, på uppdrag av FOF. Vintertid ingår personal från parkenheten i vinterväghållningens beredskap.
Markrenhållningsenheten håller stadens gator och torg i ett vårdat skick, såväl sommar som vinter.
TEK är största beställare, men uppdrag utförs även för LFF, FOF och Borås kommuns Parkerings AB.
Det finns även privata fastighetsägare som genom Årsavtal får sina gångbanor renhållna och vinterskötta.
Transportenheten med tipp och kranbilar är i första hand en servicefunktion som sköter det interna
transportbehovet inom Entreprenadavdelningens olika verksamhetsområden. Enheten är också en
mycket viktig del i beredskapsorganisationen gällande främst plogning och sandning av gatorna under
vinterperioden.
Avdelningens administrativa funktion
Kalkylenheten räknar på inkomna förfrågningar, tar in offerter, prissätter och sammanställer kalkyler
tillsammans med utsedd arbetschef och arbetsledare, för att sedan lämna in anbud. Denna kalkylgrupp
bistår avdelningen Entreprenad och även den mekaniska verkstadens entreprenaduppdrag inom
avdelningen Fordon - Verkstad.
Avdelningens administrativa enhet har under året bestått av förvaltningens chef för ekonomifunktionen
som delat sitt arbete för förvaltningen med chefskap och ekonomiskt och administrativt ansvar för tre
administratörer, med arbetsuppgifter som avser bl.a. samordning, ekonomifrågor, uppföljningar och
redovisningar. Enheten sköter såväl hantering av leverantörsfakturor som fakturering till kund.
Affärer/avtal/kunder/marknad
Avdelningen verkar i en konkurrenssituation med olika aktörer inom marknaderna för mark- och
anläggningsarbeten, fastighetsskötsel och VA-uppdrag. Avdelningen arbetar med såväl mark- och
anläggningsprojekt som med driftentreprenader åt Borås Stads förvaltningar och bolag. Avdelningens
uppdragsgivare är främst Tekniska förvaltningen (TEK), Fritid- och Folkhälsoförvaltningen (FOF),
Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF), Stadskansliet och Borås Energi och Miljö AB (BEMAB).
Avdelningens olika verksamheter kräver stora inköp från leverantörer inom maskin-, transport- och
materialbranschen (cirka 50 % av avdelningens omsättning består av dessa inköp). För att uppnå en
effektiv hantering av dessa inköp finns olika ramavtal som grund.
Omsättningen för 2018 jämfört med 2017 ökade med 15,7 % på grund av en ökad volym av uppdrag
från främst TEK, BENAB, FOF. Uppdraget att sköta driften av belysningspunkter och belysningsnätet
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samt den ökade volymen av återställning efter fiberdragningar i staden med tillhörande tätorter gav en
ökad omsättning. Utbyggnad av kabelnätet för BENAB och nytt aktivitetsområde med nyanlagd bandybana och maskinrum på Boda bidrog ytterligare till den ökade omsättningen, för att nämna några
specifika projekt.
Verksamhetsutveckling/nyheter
Avdelningens ambitioner att ligga i framkant med miljösatsningar har fortsatt under 2018 då vi
konsekvent arbetar med våra miljövänliga ogräsbekämpningsutrustningar och ytterligare utrustning har
köpts in för att stärka våra verksamheter.
Heatweed används i samband med skötsel av olika markytor som exempel sten- och plattytor,
grusgångar, trappor och utmed gångbanor och körbanor. Tidigare utfördes dessa rensningar av ogräs
manuellt eller med hjälp av mekanisk utrustning på traktor.
Under 2018 har avdelningen ytterligare förstärkt samarbetet med våra olika beställande förvaltningar
och bolag, extra glädjande är att notera det samarbetet som utvecklats med Borås Elnät AB inom
ramen för det koncerntänkande som ska prägla samarbeten mellan förvaltningar och bolag. Vi
fortsätter vår dialog med våra beställare om vikten av långsiktiga avtal kombinerat med projekt som
utvecklar våra olika organisationer. Dessa samarbeten ger beställare och utförare trygghet och en stabil
grund att stå på inför framtiden.

4.3.5 Fordon - Verkstad
Resultat och resultatmarginal
Fordon - Verkstad

2016

2017

2018

Resultat (tkr)

743

603

602

Resultatmarginal (%)

0,7

0,6

0,5

Organisation/organisationsstruktur/bemanning
Avdelningen har 34 medarbetare och är indelad i fyra enheter; Fordonsenhet, Fordonsverkstad, Förråd
och Mekaniska verkstad.
Affärer/avtal/kunder/marknad
Fordonsenheten administrerar för närvarande, via olika former av avtal, 857 fordons- och maskinenheter inom Borås Stad och dess bolag. Av dessa är cirka 776 finansierade genom leasingavtal, vilket
ger bra möjligheter att successivt förnya fordonsparkens tekniska standard samt säkerhets-, komfortoch miljömässiga standard. Borås Stads krav på miljöanpassade fordon gör också att fortsatta investeringar för att byta ut äldre fordon och maskiner är nödvändiga.
Anskaffning av nya fordon sker i samarbete med Koncerninköp i Borås Stad.
Verkstaden samarbetar med kunder inom Borås Stad genom kundmöten som bland annat innehåller
information om vår verksamhet samt avstämning av pågående projekt med respektive kund. Kunderna
är främst Borås Elnät AB, Tekniska förvaltningen, Kulturförvaltningen, Borås Energi och Miljö AB
samt AB Bostäder i Borås.
Fordonsverkstaden har en komplett däckverkstad för personfordon och lätta lastbilar inklusive däckhotell. Fordonsverkstaden utför all kalibrering och montering av alla alkolås i Borås Stads fordon, vilket
är en följd av det politiska beslutet 19 april 2007, att alla fordon ska utrustas med alkolås. Fordonsverkstaden installerar även GPS i Servicekontorets alla fordon.
Mekaniska verkstaden är inriktad på tillverkning, reparationer och underhåll av allehanda kommunaltekniska installationer. Det kan vara ramper, stålkonstruktioner, räcken, trappor, staket, grindar och
annat byggnadssmide. Underhåll av Borås Stads skulpturpark sker på uppdrag av Kulturförvaltningen.
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Vi har certifierat oss för EN1090-1, vilket innebär att vi kan utföra arbete med bärande stålkonstruktioner.
Verksamhetsutveckling/nyheter
Vi arbetar mot Borås Stads antagna miljömål. Stort fokus kommer fortsätta att ligga på bränsleslagen.
Vi ser att övergången från vanliga fordonsbränslen som diesel och bensin till fossilfritt drivmedel ökar
snabbt på befintlig fordonspark.
Vi kommer även i möjligaste mån att rekommendera elfordon enligt Kommunfullmäktiges beslut vid
avrop av fordon åt beställande förvaltningar och bolag
Fordonsenheten arbetar löpande med att försöka få ner skadefrekvensen på fordonen i Borås Stad.
Enligt Borås Stad miljömål: Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö finns beslut att
ett centralt kemikaliesystem skall köpas in och att detta ska ägas och förvaltas av Servicenämnden. I
nuläget genomförs en förstudie av nämnden.

4.4 Verksamheten 2018
Servicenämndens övergripande verksamhetsidé är: Alla medarbetare verkar för Borås Stads bästa i
uppgiften att vara kommunens leverantör av stadsteknik och administrativa tjänster.
Servicenämnden ansvarar för tekniska och administrativa uppdrag dels i projektform och dels av arten
årsavtal/drift- och underhållsavtal. Tjänsterna utförs till förvaltningar och bolag inom Borås Stad under
företagsliknande former, utan traditionell kommunal budgettilldelning. Beställar-/utförarkonceptet
enligt Boråsmodellen är en förutsättning för den verksamhet som bedrivs.
Nämnden avropar fordon åt beställande förvaltningar och bolag. Beställarna upprättar en kravspecifikation för det aktuella fordonets ändamål. Servicenämnden hjälper beställarna att leva upp till
Kommunfullmäktiges beslut och rekommenderar därför i möjligaste mån elfordon.

4.5 Jämställdhetsperspektivet
Jämställdhetsintegrerad budget handlar om att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i budgetarbetet.
Metoden har framför allt använts för att analysera hur offentliga resurser används ur ett genus- och
jämställdhetsperspektiv till exempel hur offentliga resurser fördelas mellan könen och hur denna
fördelning möter kvinnors, mäns, flickor och pojkars behov.
Då Servicekontoret genom sitt arbete inom beställarutförare-konceptet inte fördelar några offentliga
medel och på inget annat sätt bedriver sin verksamhet utifrån könsindelning, är det Servicenämndens
uppfattning att budgeten som sådan därmed är könsneutral.
Ovanstående innebär att Servicenämnden under året inte har genomfört några aktiviteter med
anknytning till jämställdhetsfrämjande utveckling.
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5 Verksamhetsmått
5.1 Övergripande Servicekontoret
5.1.1 Försäljning
Verksamhetsmått

Årsutfall
2016

Årsutfall
2017

Budget
2018

Årsutfall
2018

-

25 000

26 885

Årsutfall
2017

Budget
2018

Årsutfall
2018

-

82

85,9

Årsutfall
2017

Budget
2018

Årsutfall
2018

-

85

93,6

Årsutfall
2017

Budget
2018

Årsutfall
2018

-

86 000

124 965

Extern fakturering, tkr

5.2 Dataservice
Verksamhetsmått

Årsutfall
2016

Lösningsgrad i första
kontakten, %

5.3 Personal- och Kontorsservice
5.3.1 Lönesupport
Verksamhetsmått

Årsutfall
2016

Andel besvarade samtal, %.
Lönesupport

5.4 Entreprenad
5.4.1 Anbud
Verksamhetsmått
Erhållna anbud, tkr

Servicenämnden, Årsredovisning 2018

Årsutfall
2016
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5.5 Fordon - Verkstad
Årsutfall
2016

Verksamhetsmått

Årsutfall
2017

Budget
2018

Årsutfall
2018

-

450

592

Antal anmälda skador på
fordon

Kommentar
Anmälningarna har delvis ökat på grund av att man ute på förvaltningarna har blivit bättre på att anmäla
skador samt att fordonsparken har ökat.
Problemet kvarstår dock att det är mycket skador och Servicekontorets fordonsenhet fortsätter att på olika
sätt förebygga och minska dessa.

6 Investeringar
Investeringsprojekt
Godkänd
utgift

Budget
2018

Utgift
2018

Avvik.

Omdisp

15 000

15 000

16 950

-1 950

0

3

Samordning
utskriftsenheter

3 000

3 000

2 457

543

0

3

Kommunikationsutrustning

3 000

3 000

0

3 000

0

3

Pantängen -Solcell
skärmtak P6,
solcellsanläggning

1 200

1 200

834

366

366

1 200

2

Arbetsmiljöåtgärder
Pantängen

1 500

1 500

212

1 288

1 288

1 500

2

Pantängen - Tak och
skärmtak vid spolplatta, byggnad P6

1 300

1 300

511

789

789

1 300

2

Pantängen - Laddstationer för elfordon

2 000

2 000

1 455

545

0

27 000

27 000

22 419

4 581

2 443

Tkr
Maskiner och fordon

Summa

Prognos

Status

3
4 000

Förklaring projektstatus
0: Ej påbörjat projekt
1: Förstudie
2: Pågår
3: Klart

Analys
Investeringsbudgeten för maskiner och fordon uppgick till 15 mnkr. Årets faktiska investeringar för
maskiner och fordon uppgår till 16,9 mnkr där 12,5 mnkr är för andra förvaltningar och BEMAB:s
räkning.
Servicenämnden, Årsredovisning 2018
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Datum

Instans

2019-02-01

Servicenämnden
Dnr SN 2018-00013 1.2.3.2

Kenneth Lundqvist
Handläggare
033 357932

Intern kontroll 2018: Uppföljning
Servicenämndens beslut
Servicenämnden beslutar att godkänna förslag till uppföljning av Internkontroll
2018.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Varje nämnd och bolag ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet
av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen, tillsammans med riskanalys
och plan för innevarande år. Uppföljningen ska också lämnas till
Stadsrevisionen.

Beslutsunderlag
1. Uppföljning av Internkontroll 2018

Beslutet expedieras till
1. KS diarium
2. Stadsrevisionen

Micael Svensson
Ordförande
Kenneth Lundqvist
Förvaltningschef

Servicenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Pantängen, Västerängsgatan
6

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Uppföljning Intern kontroll 2018
Servicenämnden

Behandlas på Servicenämndens sammanträde 2019-02-20
Dnr SN 2018-00013 1.2.3.2

1 Inledning
Varje nämnd och bolag ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. Uppföljningen ska
även lämnas till Stadsrevisionen.
Enligt Servicenämndens anvisningar för intern kontroll ska förvaltningschefen därutöver rapportera per halvår till nämnden om arbetet med intern
kontroll, hur den fungerar samt föreslå nämnden åtgärder för att säkerställa att kontrollen är tillräcklig. Uppföljning skedde vid Servicenämndens
sammanträde 2018-08-23

2 Uppföljning Intern kontrollplan
2.1 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Samverkan

Avstämning av samverkan

Under 2018 så har inga avstämningar med andra presidier
genomförts. Vårens förberedelser inför valet gjorde att det inte
möjliggjordes tillfällen att genomföra de inplanerade möten som fanns.
Höstens plan påverkades av resultat av valet och det arbete som
sedan följde vilket inte möjliggjorde att de planerade mötena kunde
genomföras.
Under 2019 kommer detta arbete att intensifieras för att säkerställa att
samarbetet mellan Servicenämnden och andra parter ska fungera bra
med önskad effekt.

Kontrollmetod
Servicenämndens presidium initierar och bokar
möten med koncernens olika presidium och berörda
tjänstemän, för uppföljning och påverkansarbete i
positiv anda.
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Åtgärd
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2.2 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Leverantörsfakturor

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Åtgärd

Kontroll av leverantörsfakturaflödet

Kontroll:
Korrekt elektronisk referens på leverantörsfakturor.
Urval:
Samtliga fakturor till bokhållaren vecka 17-20 (117 fakturor) samt
vecka 38-41 (117 fakturor), totalt 234 fakturor.
Analys
Totala urvalet har minskat med 20 fakturor jämfört med 2017 och med
58 jämfört med 2016.
Fördelning av felorsak:

Information till leverantörer och
beställare/arbetsledare angående
Borås Stads elektroniska
referenser
Information lämnas i samband med
hantering av attestflödet

Kontrollmetod
Stickprovskontroll av korrekt fakturaadress och
YY-kod på fakturan.
Samtliga fakturor som passerar bokhållaren under
två perioder kontrolleras.

•

YY1464B (anges vid inläsning av elektronisk faktura om
leverantören ej angett YY-kod på korrekt plats):54 fakturor
=23 % av totala urvalet, vilket är en kraftig ökning jämfört
med 2017 (19 st = 7 %). Ökning kan förklaras med ökad
mängd fakturor och från fler leverantörer som läses in via
filöverföring från leverantören. Av de 54 fakturorna var det 51
som hade referens men på fel plats.

•

Felaktig/saknad YY-kod på faktura: 171 st = 73 % av totala
antalet. En minskning från 2017 med 12 % (216 st = 85 %).
Av 171 fakturor saknade 60 % YY-kod, 40 % hade felaktig
YY-kod

•

Skanningsfel, YY-kod fanns: 1 st = 0 % av totala antalet (0 st
2017)

•

Uppgifter från bilregistret: 1 st = 0 % av totala antalet
(2 st 2017)

Åtgärd
Redovisningsservice arbetar med problemet med YY1464B.
Felaktig/saknad YY-kod är fortfarande det stora problemet. Arbetet
med att kontakta leverantören angående felaktiga/saknade YY-koder
fortsätter, liksom informationen till beställarna att ange YY-kod till
leverantören vid beställningstillfället.

Servicenämnden, Uppföljning Intern kontroll 2018
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Verksamhet /
Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Representationutbildning

Är representationsmomsen korrekt beräknad på
externa leverantörsfakturor

Kontroll:
Är representationsmomsen korrekt beräknad på direktbokförda
externa leverantörsfakturor
Urval:
Stickprov minst 10 %. Av totalt 26 fakturor är 5 kontrollerade under
perioden januari-oktober
Analys:
Representationsmomsen har beräknats korrekt.
Åtgärd:
Information om beräkning av representationsmoms till ledningsgrupp
och administratörsgrupp, visar sig vara tillräcklig.

Kontrollmetod
Stickprov, minst 10 % av externa
leverantörsfakturor direktbokförda på konto 4772,
616x.

Kontroll av uppgifter bifogas i ekonomisystemet
angående ändamål och deltagare.
Kontrollmetod
Stickprov minst 10 % av leverantörsfakturor
direktbokförda på konto 4772 och 616x.

Kontroll av uppgifter bifogas i ekonomisystemet
angående ändamål, deltagare och program
Kontrollmetod
Stickprov, minst 10 % av externa
leverantörsfakturor direktbokförda på konto 471x,
614x
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Kontroll:
Kontroll att samtliga direktbokförda externa leverantörsfakturor
avseende representation är kompletta med ändamål, datum och
deltagare
Analys:
Totalt är 17 fakturor granskade perioden jan-sept.
12 av fakturorna var kompletta med underlag (71 %)
4 saknade delvis underlag (deltagare)
1 saknade helt underlag (ändamål och deltagare)
Åtgärd:
Information om regelverk och begäran om komplettering har skickats
till slutattestanten och administratör.
Samtliga underlag är kompletterade.

Åtgärd

Jan - sept: Information om regler
för representation/utbildning samt
komplettering av verifikation
Samtliga berörda attestanter har fått
information om reglerna. Samtliga
verifikationer är kontrollerade

Kontroll:
Kontroll att samtliga direktbokförda externa leverantörsfakturor
avseende utbildning/seminarier är kompletta med ändamål, datum,
deltagare och program.
Analys:
Totalt är 120 fakturor granskade perioden jan-sept.
76 av fakturorna var kompletta med underlag (63 %)
44 saknade delvis underlag avseende ändamål, datum, deltagare
och/eller program.
Fördelning: 17 saknade program, 11 datum/program, 8
deltagare/program, 7 ändamål/deltagare/program, 1 datum
Åtgärd:
Information om regelverk och begäran om komplettering har skickats
till slutattestanten och administratör.
Samtliga underlag är kompletterade.
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Upphandling

Kontroll att direktupphandling sker korrekt
Kontrollmetod
Stickprov, under året av Servicekontoret
genomförda upphandlingar

Servicenämnden, Uppföljning Intern kontroll 2018

Urval
Förvaltningen har genomfört direktupphandlingar vid 10 tillfällen med
ett nettovärde av 2 065 tkr. Samtliga upphandlingar är kontrollerade,
och de belopp som inköpen avser varierar från 57 till 477 tkr.
Analys
De 10 direktupphandlingarna avser material eller tjänster som
förvaltningens olika beställare kravställt för att ett projekt/uppdrag ska
kunna genomföras, alternativt en vara eller tjänst för att möjliggöra ett
event eller driftsuppdrag. Där det så varit möjligt har upphandlande
avdelning begärt anbud från tre olika leverantörer för att uppfylla krav
som finns vid direkt upphandling. Koncerninköps
direktupphandlingsmodul har använts vid fem upphandlingar.
Åtgärd
Förvaltningen arbetar med upphandlingar på ett mycket ansvarsfull
sätt, då det ligger i förvaltningens uppdrag att ständigt arbeta med att
få lägsta pris för varor och tjänster som upphandlas. Användningen av
direktupphandlingsmodulen kan dock utvecklas ytterligare för att
koncerninköp ska kunna följa behov av samordning vid inköp mellan
förvaltningar och bolag.
Utvalda direktupphandlingar.
Arbetsvagn på hjul för 6 personer, upphandlat i koncerninköps
direktupphandlingsmodul Visma Tendsign. Inköpet gick till
Norrlandsvagnar som var enda anbudsgivare med ett pris på 418 290
:-Väg och ytmarkeringar Borås 2016, upphandlat i koncerninköps
direktupphandlingsmodul Visma Tendsign anbud lämnades av EKC
och Svevia. Anbudsvinnare blev Svevia med en anbudssumma av
477 000:Fallskyddsgummi lekplats Borås 2018 upphandlat i koncerninköps
direktupphandlingsmodul Visma Tendsign . Tre företag lämnade
anbud Gårda Johan, Ekolar AB och Turf,s konstgräs AB.
Anbudsvinnare blev Gårda Johan med en anbudssumma av 53 964:Förvaltningsdag: Direktupphandlad i verktyget Visma Tendsign,
skickades ut till tre företag. Ett företag lämnade anbud och Aventi AB
fick uppdraget med motiveringen; Det har inkommit ett anbud.
Anbudet har uppfyllt våra krav och kommer därför att väljas som
leverantör, vilket har efterfrågats i underlaget enligt Borås Stads policy
för ekologiskt och närproducerad mat.
Jullunch: Direktupphandlad i verktyget Visma Tendsign, skickades ut
till sex företag varav tre lämnade anbud. RB Kockesset AB fick
uppdraget med motiveringen; Vi väljer RB Kockesset AB därför att de
har lägst pris och att de uppfyller de obligatoriska krav vi ställt samt att
de använder närproducerad och ekologisk odlad mat i största möjliga
utsträckning, vilket har efterfrågats i underlaget enligt Borås Stads
policy för ekologiskt och närproducerad mat.
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Verksamhet /
Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Avtalstrohet mot sortiment

Kontroll:
Kontroll att kontorsmaterial köps enligt avtal.
Urval:
Stickprov, först attesterad faktura från Staples per månad januariseptember.
Analys:
Av 20 beställda produkter fanns en produkt som inte följde avtal och
två produkter var felkonterade och avsåg inte kontorsmaterial.
Åtgärd:
Attestansvariga är informerade.

Kontrollmetod
Stickprov, 1 faktura per månad, perioden januariseptember, från ramavtalsleverantör avseende
kontorsmaterial. Kontroll att beställd produkt
omfattas av ramavtalet.

Åtgärd

2.3 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
Verksamhetskontroller

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Verksamhetskontroller

Under året har 11 internrevisioner genomförts; tre mindre avvikelser
rapporterades, vilka kommer att följas upp under 2019.
2018-12 genomförde RISE den årliga revisionen utifrån ISOcertifieringen.
Samtliga rapporter bifogas - Bilaga IK - ISO Verksamhetskontroller
2018

Kontrollmetod
Kontroll sker enligt Internrevisionsprogram - ISO
Riskbedömningen är generell för samtliga rutiner i
ISO.
ISO plan/rapporter presenteras för nämnden i
samband med riskanalys/intern kontroll samt
bifogas i Stratsys.
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Åtgärd
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Internrevisioner 2018

Bil.1-2
Rev.1

Revision av Aktivitet/Process

Den 5 och 6 december 2018 besökte det externa
certifieringsorganet, RISE, Servicekontoret för
sin årliga revision.
Redovisningsservice
Rutin Anläggningsreskontra: Ingen avvikelse Verksamheten
följer rutinen utan anmärkning.

2018

Bilaga 1 RISE Revisionsplan
Bilaga 2 RISE Avvikelser
Revisionsrapport nr 1

Rev.2

PoK; Stadshusservice; -vht-stöd

Post och bud: Mindre avvikelse. Brist på rutiner och
dokumentation
Uppföljning i maj-juni 2019.

Rev.3

DA; område 4; drift

Drift, Team Infrastruktur/Team Applikation: Ingen avvikelse. Revisionsrapport nr 3
Man presenterade ett mycket informativt material. Processerna är
väl beskrivna om "vad" som ska utföras men det saknades i
dokumentation om "hur" det ska utföras. Uppföljning september
2019.

Rev.4

EN; arbetschefsområde 3; drift/underhåll

Rutin 2395, Hantering hotfulla situationer under
Revisionsrapport nr 4
ensamarbetepå idrottsanläggningar: Mindre avvikelse. Rutinen
behöver uppdateras så att den blir tydligare samt stöd för
personalen. Uppföljning februari 2019.

Rev.5

Personalenheten

Process Beställa telefonprodukt/-tjänst, översikt. Arbetet
bedrivs enlighet med processbeskrivning. Personen som arbetar
med detta har själv identifierat förbättrings- och
utvecklingsmöjligheter. Uppföljning förbättringsförslag 1, 3, 4:
Mars 2019 och förb.förslag 2: Februari 2019.

Revisionsrapport nr 5

Rev.6

Ekonomi-IT-Teknisk o logistisk utv SK

PRK 3030, PLA 2181, RUT 3182, RUT 2234, RUT 1936.
Mindre avvikelse. Det framkom en sårbarhet i PRK-3030, Inköp
av varor och tjänster, om man arbetar utefter rätt fakta vad gäller
delegationsordningen samt vikarieinträde. Uppföljning februari
2019.

Revisionsrapport nr 6

Rev.7

Ekonomi-IT-Teknisk o logistisk utv SK

BLA 2599 Behörighetsbegäran, beställning av kort och
Revisionsrapport nr 7
nycklar till Pantängen och Ramnaslätt. Ingen avvikelse. Den är
på gång att uppdateras av IT.

Rev.8

PoK; Telefonservice och växel

SK Rutin beställning ny anknytning, SK Rutin felanmälan av Revisionsrapport nr 8
anknytning (fast telefon och MEX). Mindre avvikelse. Angiven
leverantör i rutin felanmälan av anknytning är felaktig. Tidigare
leverantör ska bytas mot nuvarande, uppdatrea i rutin. Uppfäljning
mars 2019.

Rev.9

Förvaltningsledning

Miljöaspekter och Kemikalieförteckning.
Ingen avvikelse.

Rev.10

DA; område 1; administration

PRK 2559. Ingen avvikelse. Vad gäller miljömål/tankar så
Revisionsrapport nr 10
kan de förtydliga dessa, vad gäller upphandling av energisnål
utrustning, att de lobbar för digitala möten samt att de säljer
sina gamla datorer och Ipads så att dessa kan återanvändas.

Rev.11

VF; mekansk verkstad

SK /FV Process genomföra jobb Mekanisk Verkstad. Ingen
avvikelse. Arbetsledare konstaterar dock att han i större
utsträckning kan ta del av Entreprenads riskanalyser, när
mekaniska Verkstaden fungerar som underleverantör.
Arbetsledare efterlyser mer info och tydligare beställningar i
entreprenads upphandlade uppdrag. Uppföljning maj 2019.

Revisionsrapport nr 2

Revisionsrapport nr 9

Revisionsrapport nr 11

REVISIONSPLAN

Bilaga 1
Datum

Beteckning

Sida

2018-10-17

384500
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Revisionen omfattar
Certifikat:

3845 Borås Stad Servicekontoret, 3845 M Borås Stad Servicekontoret

Kontaktperson och telefonnr:

Ingmari Griffin (076-888 74 40)

Revisionspersonal:

Mikael Süld (MSd), Revisionsledare
Kent Andersson (KAn), Revisor
Verksamhetsbeskrivning: Kommunens entreprenör för
kommunalteknisk infrastruktur - gator, VA-nät, parker,
idrottsanläggningar, byggnader, fastighetsunderhåll, tryckeri, verkstad,
fordon och stadshusservice samt leverantör av administrativa tjänster it-tjänster, redovisning, löneservice, växel och reception (SS-EN ISO
9001:2015, SS-EN ISO 14001:2015).
Revisionen omfattar Uppföljande revision (SS-EN ISO 9001:2015,
SS-EN ISO 14001:2015)
.
Syftet är att fastställa om ledningssystemet uppfyller kraven i
standarden där fasen i certifieringscykeln beaktas och att bedöma
ledningssystemets verkan att uppnå företagets mål. Revisionen ska
dessutom bedöma ledningssystemets förmåga att uppfylla krav i lagar,
författningar och avtalade krav. Revisionen kan också resultera i
förslag till förbättringar av ledningssystemet.
Under revisionen av respektive funktion ingår alltid genomgång
av förbättringsarbete, uppföljning, processamverkan, kommunikation
och kompetens.

Revisionens huvudmål:

Revisionsplanering:

Revisionspersonal

Ort

Datum

Dagar

MSd

Borås, Borås Stad,
Servicekontoret
Västerängsgatan 6

2018-12-05

2,25

Borås, Borås Stad,
Servicekontoret
Västerängsgatan 6

2018-12-05

2,25

Mål och revisionens
inriktning:
KAn

Mål och revisionens
inriktning:

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Postadress

Besöksadress

Tfn/Fax/E-post

Box 857
501 15 BORÅS

Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

010 - 516 50 00
010 - 516 56 10
certifiering@ri.se

Dagens guide

REVISIONSPLAN

Företag:

Bilaga 1
Datum

Beteckning

Sida

2018-10-17

384500
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Borås Stad

Plats:

Borås, Servicekontoret
Västerängsgatan 6
Akt. datum: 2018-12-05

Dagens
huvudguide:
Revisor:

Mikael Süld, MSd, 076 6347444,
076 6347444

Mål och revisionens
inriktning:
Tid och
lokal

Innehåll

Medverkande från företaget

08:30 09:15

Inledande möte.
Genomgång av förändringar i företaget.
Ev nyheter från RISE.
Genomgång av revisionsplanen.

Representanter för
företagsledning samt revisor

09:15 09:45

Tidigare avvikelser
Granskning av korrigerande åtgärder för avvikelser från
föregående externa revision, som inte följs upp på annan
plats.

09:45 12:00

Organisationens förutsättningar,
Omfattning (scope med avgränsning)
Dokumentation (inkl. dokumentstyrning)
Ledningssystemets uppbyggnad och styrning i relation till
förutsättningarna
Identifiering av intressenter och deras krav (inklusive
legala krav),
Processer
Risker/Möjligheter
Ledningssystemets förutsättningar med identifiering av
risker och möjligheter rörande organisationens
miljöaspekter, bindande krav och yttre miljöförhållanden
Utfall av mål och nyckeltal
Övervakning/mätning
Intern revision: planering, genomförande, hantering av
resultat
Avvikelser och åtgärder
Aktiviteter för att hantera risker och möjligheter
Genomförd utbildning
Möjligheter för ständig förbättring
Kundmätning
Kundsynpunkter
Aktiviteter för att hantera risk och möjligheter
Övervakning/mätning av miljöprestanda inklusive
betydande miljöaspekter
Efterlevnad av bindande krav (legala krav, övriga
intressentkrav)

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Postadress

Besöksadress

Tfn/Fax/E-post

Box 857
501 15 BORÅS

Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

010 - 516 50 00
010 - 516 56 10
certifiering@ri.se

REVISIONSPLAN

Bilaga 1
Datum

Beteckning

Sida

2018-10-17

384500
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12:00 12:45

Lunch

12:45 13:45

Dataservice, IT-tjänster inom Borås Stad
Dialog om övergripande verksamhetsstyrning,
organisation, kommunikation och uppföljning av resultat.

13:45 14:30

Dataservice
Dialog med personal om verksamhetens rutiner för
planering, genomförande och övervakning.

14:30 15:30

Resturangen
Verksamhet: Produktion/Tjänsteutförande
Dialog med personal om verksamhetens rutiner för
planering, genomförande och övervakning.

15:30 16:30

Personal och kontorsservice
Platsledning/Lokal ledning
Lokalt ledningsansvar, mål, handlingsplaner, resurser,
intern kommunikation, uppföljning av resultat.

16:30 17:30

Revisorns sammanställningstid

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Postadress

Besöksadress

Tfn/Fax/E-post

Box 857
501 15 BORÅS

Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

010 - 516 50 00
010 - 516 56 10
certifiering@ri.se

REVISIONSPLAN
Företag:

Bilaga 1
Datum

Beteckning

Sida

2018-10-17

384500
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Borås Stad

Plats:

Borås, Servicekontoret
Västerängsgatan 6
Akt. datum: 2018-12-05

Dagens
huvudguide:
Revisor:

Kent Andersson, KAn, 033-28 46
37, 070-516 52 52

Mål och revisionens
inriktning:
Tid och
lokal

Innehåll

Medverkande från företaget

08:30 09:15

Inledande möte.
Genomgång av förändringar i företaget.
Ev nyheter från RISE.
Genomgång av revisionsplanen.

Representanter för
företagsledning samt revisor

09:15 10:15

Entreprenad - avd.chef
Dialog om övergripande verksamhetsstyrning,
organisation, kommunikation och uppföljning av resultat.

10:15 12:00

Drift/Underhåll av gator och VA
Dialog med personal om tillämpning av verksamhetens
rutiner för planering, genomförande och övervakning av
underhåll, reparationer, installationer, kalibreringar:
-dokumentation
-författningskrav, kundkrav
-nyckelhantering
-kemikalier, avfall
-miljöaspekter
-drivmedelsanläggning
-tvätthall
-nödlägesberedskap
-inköp

12:00 12:45

Lunch.

12:45 14:00

Kalkylenhet
Verksamhetens processer
Utförande, styrning och uppföljning av processer, krav på
produkter och tjänster inklusive kommunikation av dessa
Styrning och uppföljning av verksamhetens aktiviteter med
miljöpåverkan
Nödlägesberedskap

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Postadress

Besöksadress

Tfn/Fax/E-post

Box 857
501 15 BORÅS

Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

010 - 516 50 00
010 - 516 56 10
certifiering@ri.se

REVISIONSPLAN

Bilaga 1
Datum

Beteckning

Sida

2018-10-17

384500

5 (10)

14:00 16:30

Parkskötsel, kontorsarbete och fältarbete
Dialog med personal om verksamhetens rutiner för
styrning, genomförande, uppföljning och kontroll.
-inköp
-miljöaspekter
-övervakning/mätning, egenkontroll

16:30 17:30

Revisorns sammanställningstid

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Postadress

Besöksadress

Tfn/Fax/E-post

Box 857
501 15 BORÅS

Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

010 - 516 50 00
010 - 516 56 10
certifiering@ri.se

REVISIONSPLAN
Företag:

Borås Stad

Plats:

Borås, Servicekontoret
Västerängsgatan 6
Akt. datum: 2018-12-06

Bilaga 1
Datum

Beteckning

Sida

2018-10-17

384500

6 (10)

Dagens
huvudguide:
Revisor:

Mikael Süld, MSd, 076 6347444,
076 6347444

Mål och revisionens
inriktning:
Tid och
lokal

Innehåll

Medverkande från företaget

07:30 08:00

Kort avstämning från föregående dag samt dagens
planering.

08:00 09:00

Telefoniservice och växel
Verksamhet: Produktion/Tjänsteutförande
Dialog med personal om verksamhetens rutiner för
planering, genomförande och övervakning.

09:00 12:00

Entreprenad, Mätning, kontorsarbete och fältarbete
Dialog med personal om verksamhetens rutiner för
styrning, genomförande, uppföljning och kontroll.
-inköp
-miljöaspekter
-övervakning/mätning, egenkontroll

12:00 12:45

Lunch.

12:45 14:00

Kontorsservice
Verksamhetens processer
Produktion/tjänsteutförandet
Underhåll och fastighet
Logistik/transporter
Avfallshantering/kemikaliehantering
Hantering av mätutrustning
Nödlägesberedskap

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Postadress

Besöksadress

Tfn/Fax/E-post

Box 857
501 15 BORÅS

Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

010 - 516 50 00
010 - 516 56 10
certifiering@ri.se

REVISIONSPLAN

Bilaga 1
Datum

Beteckning

Sida

2018-10-17

384500

7 (10)

14:00 15:00

VD
Koppling mellan ledningssystem och strategisk inriktning,
verksamhetsprocesser och policy.
Ledningens åtagande.
Ledningens genomgång ±analys av resultat och
ledningssystemets verkan. Beslut.
Resurser och organisation (roller/ansvar/befogenheter)
Intern och extern kommunikation
Medvetenhet
Kundfokus.
Miljömässiga förhållanden (yttre miljöns påverkan på
organisationen) kopplat till hållbar affärsstrategi.
Resultat av utvärdering av efterlevnad av bindande krav

15:00 16:00

Revisorns sammanställningstid: Vi ser gärna att revisorn
kan låna ett avskilt rum, med tillgång till internet, för
sammanställning av revisionen.

16:00 16:30

Avslutande möte. Rapportering av revisionsresultatet.
Preliminärt datum för nästa revision bokas.

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Postadress

Besöksadress

Tfn/Fax/E-post

Box 857
501 15 BORÅS

Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

010 - 516 50 00
010 - 516 56 10
certifiering@ri.se

Representanter för
företagsledning samt revisor

REVISIONSPLAN
Företag:

Borås Stad

Plats:

Borås, Servicekontoret
Västerängsgatan 6
Akt. datum: 2018-12-06

Bilaga 1
Datum

Beteckning

Sida

2018-10-17

384500

8 (10)

Dagens
huvudguide:
Revisor:

Kent Andersson, KAn, 033-28 46
37, 070-516 52 52

Mål och revisionens
inriktning:
Tid och
lokal

Innehåll

Medverkande från företaget

07:30 08:00

Kort avstämning från föregående dag samt dagens
planering.

08:00 09:00

Redovisningsservice - avd.chef
Dialog om övergripande verksamhetsstyrning,
organisation, kommunikation och uppföljning av resultat.

09:00 12:00

Redovisningsservice - personal
Dialog med personal om tillämpning av verksamhetens
rutiner för planering, genomförande och övervakning:
-samverkan med andra processer
-identifiering av kompetensbehov
-säkerställande av resurser/kompetens
-ansvar/befogenheter
-dokumentation
-nyckelhantering mm

12:00 12:45

Lunch

12:45 14:00

Reservtid

14:00 15:00

VD
Koppling mellan ledningssystem och strategisk inriktning,
verksamhetsprocesser och policy.
Ledningens åtagande.
Ledningens genomgång ±analys av resultat och
ledningssystemets verkan. Beslut.
Resurser och organisation (roller/ansvar/befogenheter)
Intern och extern kommunikation
Medvetenhet
Kundfokus.
Miljömässiga förhållanden (yttre miljöns påverkan på
organisationen) kopplat till hållbar affärsstrategi.
Resultat av utvärdering av efterlevnad av bindande krav

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Postadress

Besöksadress

Tfn/Fax/E-post

Box 857
501 15 BORÅS

Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

010 - 516 50 00
010 - 516 56 10
certifiering@ri.se

REVISIONSPLAN

Bilaga 1
Datum

Beteckning

Sida

2018-10-17

384500

9 (10)

15:00 16:00

Revisorns sammanställningstid: Vi ser gärna att revisorn
kan låna ett avskilt rum, med tillgång till internet, för
sammanställning av revisionen.

16:00 16:30

Avslutande möte. Rapportering av revisionsresultatet.
Preliminärt datum för nästa revision bokas.

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Postadress

Besöksadress

Tfn/Fax/E-post

Box 857
501 15 BORÅS

Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

010 - 516 50 00
010 - 516 56 10
certifiering@ri.se

Representanter för
företagsledning samt revisor

REVISIONSPLAN
Företag:

Borås Stad

Plats:

Borås, Servicekontoret
Västerängsgatan 6
Akt. datum: 2018-12-07

Bilaga 1
Datum

Beteckning

Sida

2018-10-17

384500

10 (10)

Dagens
huvudguide:
Revisor:

Kent Andersson, KAn, 033-28 46
37, 070-516 52 52

Mål och revisionens
inriktning:
Tid och
lokal

Innehåll

12:00 12:30

Lunch

Medverkande från företaget

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Postadress

Besöksadress

Tfn/Fax/E-post

Box 857
501 15 BORÅS

Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

010 - 516 50 00
010 - 516 56 10
certifiering@ri.se

Bilaga 2

Bilaga 2

Bilaga 2

Bilaga 2

Servicekontoret, Borås Stad

Internrevisionsrapport nr 1

Internrevisionsrapport nr: _1_

(Rapportnumret får bara skrivas av KMS)

Datum: 2018-03-27
Område: Redovisning
Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Keijo Tossavainen
Aktivitet/process: Rutin för anläggningsreskontra, gäller Borås Stad
Revisorsgrupp nr: 1
Revisionsledare: Morgan Gunnarsson
Intervjuade vid internrevision: Keijo Tossavainen och Catharina Jacobsson
Revisionsresultat: Det framkom enligt vår bedömning att redovisningen har en god kompetens och noggrannhet. Enligt gruppens bedömning efter intervju och förevisning så följdes Rutin för anläggningsreskontra på ett föredömligt sätt. Rutinen är dessutom nyligen
uppdaterad.
Avvikelser: Ingen avvikelse
Förbättringsförslag: Vid femte punkten i rutinbeskrivningen hänvisas i slutet av stycket till
ett speciellt regelverk. För att öka tydligheten i rutinen rekommenderar vi att det förtydligas
till vilket eller vilka regelverk som avses alternativt förtydliga hanteringen i en separat rutin.
Datum för uppföljning: Är inte aktuellt.
Resultat av uppföljning: Är inte aktuellt
Åtgärder kvarstår: Nej
Om ”JA”, orsak:
Datum, signatur KMS: _________________________________________

Internrevisionsrapport nr 2

Servicekontoret, Borås Stad
Internrevisionsrapport nr: _2_

(Rapportnumret får bara skrivas av KMS)

Datum: 2018-04-25
Område: Personal och kontorsservice, stadshusservice; fastighet-vht-stöd.
Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Hans-Erik Gustafsson
Aktivitet/process: Post och bud
Revisorsgrupp nr: 1
Revisionsledare: Morgan Gunnarsson
Deltagare vid internrevision: Morgan Gunnarsson, Sven-Olof Hedberg, Ingeborg Moss
Intervjuade vid internrevision: Arbetsledare, Hans-Erik Gustafsson
Revisionsresultat: Post och bud är en av flera verksamheter under Hans-Erik, vilket innebär en arbetssituation med flera olika fokus. Han har påbörjat ett förändringsarbete för
post och bud, vilket förväntas leda till förbättringar och effektivare samverkan inom verksamheten. Hans-Erik ser att brister finns i dokumentation av verksamhetens rutiner, och
arbete med att ta fram en processkarta är planerad. Trots brist på dokumentation har medarbetarna god kännedom om verksamhetens rutiner.
Avvikelser: Inom ISO krävs att man utvecklar och underhåller nödvändig dokumentation
för ett kvalitetsledningssystem. Vi bedömer att bristen på skrivna rutiner och dokumentation är en mindre avvikelse, vilket revisionsgruppen bedömer är i behov av uppföljning
Förbättringsförslag: Att en processkarta tillförs CaneaOne, samt information om var rutiner och avtal finns.
Datum för uppföljning: Okt-nov 2018. Ej bokat! Tryckeriet, Post och Bud har fått en ny
arbetsledare, Marita Sjöberg. Datum för uppföljning är uppskjutet till maj/juni 2019.

(Datum då avvikelser eller förbättringsförslag ska vara åtgärdade alternativt kommenterade av den ansvarige
för området/aktiviteten/processen.
Överenskommelse om datum görs mellan revisionsledare och ansvarig för reviderad aktivitet/process)

Resultat av uppföljning: ______________________________
(genomförda insatser för att åtgärda avvikelser efter internrevision)

Åtgärder kvarstår:

Ja

(om avvikelser ej åtgärdats vid uppföljning)

Nej

Om ”JA”, orsak: _________________________________________________

(till att avvikelser ej åtgärdats, vid uppföljning)

Datum, signatur KMS: _________________________________________

Internrevisionsrapport nr 3

Servicekontoret, Borås Stad
Dokument ID: MAL 2539

Utgåvenr: 2

Sid 1(2)

Internrevisionsrapport nr: _3_

(Rapportnumret får bara skrivas av KMS)

Datum: 2018-09-05

(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision)

Område: Dataservice Drift
Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Johan Hansson
Aktivitet/process: Drift, Team Infrastuktur och Team Applikation
Revisorsgrupp nr: 1 Ingeborg Moss, Sven-Olof Hedberg samt Ingmari Griffin
Revisionsledare: Morgan Gunnarsson
Intervjuade vid internrevision: Johan Hansson, Christer Katus och Jonas Svantesson
Revisionsresultat: Vid revisionen framkom att de reviderade var mycket väl förberedda
och presenterade mycket informativt material. De var i stor utsträckning medvetna om de
brister och förbättringar som behövs göras och hade i flera fall planer på genomförande.
Avvikelser: Inga avvikelser framkom
Förbättringsförslag:
Saknas skrivna rutiner kring personal, instruktioner, sjukanmälan, flextidsbegränsningar
m.m.
ISO 9001 7.1.2 Personella resurser
ISO 9001 7.1.3 Infrastruktur
Processerna är väl dokumenterade kring ”vad” som ska utföras, men det saknas i dokumentationen om ”hur” det ska utföras.
ISO 9001 7.1.6 Organisationens kunskap
ISO 9001 7.1.3 Infrastruktur
Reviderad Driftdokumentation behöver kompletteras med uppgift om leverantörsavtal.
ISO 9001 7.5 Dokumenterad information
ISO 9001 8.4.2 Typ och omfattning av styrning och kontroll

Internrevisionsrapport nr 3

Servicekontoret, Borås Stad
Dokument ID: MAL 2539

Utgåvenr: 2

Sid 2(2)
Datum för uppföljning: Enligt internrevisionsprogrammet för Servicekontoret (c:a 1 år)
(Datum då avvikelser eller förbättringsförslag ska vara åtgärdade alternativt kommenterade av den ansvarige
för området/aktiviteten/processen.
Överenskommelse om datum görs mellan revisionsledare och ansvarig för reviderad aktivitet/process)

Resultat av uppföljning: ______________________________
(genomförda insatser för att åtgärda avvikelser efter internrevision)

Åtgärder kvarstår:

Ja

(om avvikelser ej åtgärdats vid uppföljning)

Nej

Om ”JA”, orsak: _________________________________________________

(till att avvikelser ej åtgärdats, vid uppföljning)

Datum, signatur KMS: _________________________________________

Internrevisionsrapport nr 4

Servicekontoret, Borås Stad
Dokument ID: MAL 2539

Utgåvenr: 2

Sid 1(2)

Internrevisionsrapport nr: 4

(Rapportnumret får bara skrivas av KMS)

Datum: 2018-10-24
Område: Entreprenad, Drift och Underhåll, Idrottsenhet / Projekt
Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Mats Söderbom
Aktivitet/process: RUT-2395 Hantering hotfulla situationer under ensamarbete på
idrottsanläggningar
Revisorsgrupp nr: 1 Ingeborg Moss, Sven-Olof Hedberg (observatör Ing-Mari Griffin)
Revisionsledare: Morgan Gunnarsson
Intervjuade vid internrevision: Mats Söderbom
Revisionsresultat:
Revisionsgruppen anser att vi hade ett mycket bra revisionsmöte och en öppen dialog.
I rutinen framkom att förhållningssättet kring hotfulla situationer är av mycket stor vikt.
Dock framkom det brister i dokumentet under revisionen i samtalet med Mats, vilket han
var medveten om. Rutinen behöver uppdateras så att den blir tydligare och blir ett stöd för
medarbetarna i arbetet.
Underlag för revision
RUT-2395
ISO 9001:2015
4.1 Organisationens förutsättningar - Att förstå organisationen och dess förutsättningar
5.1.1 Ledarskap – Allmänt
5.3 b Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen, säkerställa att processerna ger avsedda resultat.
6.1 Planering – Åtgärder för att hantera risker och möjligheter
6.3 Planering av förändring
7.1.2 Personella resurser
7.1.3 Infrastruktur
7.1.4 a, b Processmiljö
7.2 Kompetens
7.4 Kommunikation
7.5 Dokumenterad information
10.2 Avvikelse och korrigerande åtgärd
AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön
Arbetsmiljö upplysning.se Hot och våld

Internrevisionsrapport nr 4

Servicekontoret, Borås Stad
Dokument ID: MAL 2539

Utgåvenr: 2

Sid 2(2)

Avvikelser: Mindre avvikelse
(större, mindre)

Förbättringsförslag: Se ovan
Datum för uppföljning: senast 2019-02-04
Överenskommelse om datum görs mellan revisionsledare och ansvarig för reviderad aktivitet/process)

Resultat av uppföljning: ______________________________
(genomförda insatser för att åtgärda avvikelser efter internrevision)

Åtgärder kvarstår:

Ja

(om avvikelser ej åtgärdats vid uppföljning)

Nej

Om ”JA”, orsak: _________________________________________________

(till att avvikelser ej åtgärdats, vid uppföljning)

Datum, signatur KMS: _________________________________________

Internrevisionsrapport nr 5

Servicekontoret, Borås Stad
Dokument ID: MAL 2539

Utgåvenr: 3

Internrevisionsrapport nr: _5_

Sid 1(2)

(Rapportnumret får bara skrivas av KMS)

Datum: 2018-11-09

(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision)

Område: Personal- och kontorsservice, Personalservice SK
(avdelning, enhet)

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Carina Andersson
(avd.chef, arb.ledare/chef)

Aktivitet/process: Process Beställa telefoniprodukt/-tjänst, översikt

(aktuell verksamhet som granskats)

Revisorsgrupp nr: 3
Revisionsledare: Niclas Gullbrandsen, medv: Pia Mattzon
Intervjuade vid internrevision: Telefonisamordnare Yvonne Blicker
(ansvarig arb.ledare/chef, övrig intervjuad personal)

Revisionsresultat: Yvonne Blicker har stor erfarenhet och kunskap kring telefonibeställning. Vid samtal med henne framkommer att arbetet bedrivs i enlighet med processbeskrivningen, och att hon även har identifierat förbättrings- och utvecklingsmöjligheter.
Det finns ett tydligt ansvarsområde och tydliga mål för arbetet.

(kort sammanfattning med positiva/negativa kommentarer och slutsatser av vad gruppen kommit fram till)

Avvikelser: Inga avvikelser.
(större, mindre)

Förbättringsförslag:
1. Tillägg i processbeskrivningen kring avtalsslut och kontouppsägningar, för att tydliggöra
arbetssättet kring dessa moment.
2. I rutinen Byta användare efterlyser Yvonne Blicker att extern leverantör Ingram ser till
att användare får tillgång till manual när de tar över en befintlig telefon. Kontakt har tagits
med leverantör.
3. Yvonne har noterat svårigheter när de som varit anställda länge ska få ny mobil, men
inte har kännedom om eget e-postkonto, användar-id, och dylikt. Det leder till att de inte
får igång sina telefoner och Yvonne får ofta hjälpa till vid kontakterna med Dataservice.
Om Yvonne har tillgång till att själv administrera användarbehörigheter, hade kontakt med
DS inte behövts, som ger stor tidsbesparing.
4. De nya blanketterna för beställning och uppsägning som snart är klara, kommer att leda
till högre kvalitet i beställningsförfarandet. Det kommer också att förenkla, snabba på och
effektivisera telefonisamordnarens arbete.
(noteringar)

K, M: 7.5, 9.2, 10

Internrevisionsrapport nr 5

Servicekontoret, Borås Stad
Dokument ID: MAL 2539

Utgåvenr: 3

Sid 2(2)
Datum för uppföljning: Förbättringsförslag 1, 3 och 4: 2019-03-31, förb.förslag 2: 201902-28.

(Datum då avvikelser eller förbättringsförslag ska vara åtgärdade alternativt kommenterade av den ansvarige
för området/aktiviteten/processen.
Överenskommelse om datum görs mellan revisionsledare och ansvarig för reviderad aktivitet/process)

Resultat av uppföljning: ______________________________
(genomförda insatser för att åtgärda avvikelser efter internrevision)

Åtgärder kvarstår:

Ja

(om avvikelser ej åtgärdats vid uppföljning)

Nej

Om ”JA”, orsak: _________________________________________________

(till att avvikelser ej åtgärdats, vid uppföljning)

Datum, signatur KMS: _________________________________________

K, M: 7.5, 9.2, 10

Internrevisionsrapport nr 6

Servicekontoret, Borås Stad
Dokument ID: MAL 2539

Utgåvenr: 3

Internrevisionsrapport nr: 6

Sid 1(1)

Datum: 2018-11-12
Område: Ekonomi-IT-Teknisk och logistisk utveckling SK
Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Förvaltningschef Kenneth Lindkvist och Ann
Malm
Aktivitet/process:
PRK-3030 Inköp av varor och tjänster (ISO 5.3, 6.1, 8.1, 8.4)
PLA-2181 Politiska riktlinjer och policydokument, externt styrande dokument (ISO 5.2, 7.5)
RUT-3182 Delegationsordning
RUT- 2234 Vikarieinträde (ISO 5.1, 5.3, 7.4)
RUT-1936 Mottagningskontroll av levererat gods (ISO 8.4, 8.5.2, 10.2)
Revisorsgrupp nr: 2, Evelina Svensson, Ing-Mari Griffin och Thomas Johansson
Revisionsledare: Evelina Svensson
Intervjuade vid internrevision: Ann Malm, Kerstin Jönsson och Per-Arne Lennerkvist
Revisionsresultat: Bra möte med stort engagemang från de intervjuade. Det framkom
dock en sårbarhet i denna process PRK-3030 Inköp av varor och tjänster, om vi arbetar
utefter rätt fakta vad gäller delegationsordningen samt vikarieinträde.
RUT-1936 Mottagningskontroll av levererat gods, man följde sin rutin, vid fel skriver man
en avvikelserapport m.m.
Avvikelser: Mindre avvikelse
Förbättringsförslag: Sårbarhet finns i att man kanske inte alltid uppdaterar i
ledningssystemet utan enbart på ett ställe i detta fall, diariesystemet, vilket kan resultera i
att man arbetar utefter ett inaktuellt dokument.
Datum för uppföljning: Senast 4 februari 2019

(Datum då avvikelser eller förbättringsförslag ska vara åtgärdade alternativt kommenterade av den ansvarige
för området/aktiviteten/processen. Överenskommelse om datum görs mellan revisionsledare och ansvarig
för reviderad aktivitet/process)

Resultat av uppföljning:

(genomförda insatser för att åtgärda avvikelser efter internrevision)

Åtgärder kvarstår:

Ja

(om avvikelser ej åtgärdats vid uppföljning)

Nej

Om ”JA”, orsak: _________________________________________________

(till att avvikelser ej åtgärdats, vid uppföljning)

Datum, signatur KMS: _________________________________________
K, M: 7.5, 9.2, 10

Internrevisionsrapport nr 7

Servicekontoret, Borås Stad
Dokument ID: MAL 2539

Utgåvenr: 3

Internrevisionsrapport nr: 7

Sid 1(1)

Datum: 2018-11-12
Område: Ekonomi-IT-Teknisk och logistisk utveckling SK
(avdelning, enhet)

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Jörgen Jarnberger och Ann Malm
Aktivitet/process: BLA-2599 Behörighetsbegäran , beställning av kort och nycklar för
Pantängen och Ramnaslätt. (ISO 7.5)
(aktuell verksamhet som granskats)

Revisorsgrupp nr: 2, Evelina Svensson, Thomas Johansson och Ing-Mari Griffin
Revisionsledare: Evelina Svensson
Intervjuade vid internrevision: Ann Malm, Kjell Lövgren, Jörgen Jarnberger
Revisionsresultat: Gruppen har sett att rutinen behöver uppdateras och vid samtal med
Jörgen Jarnberger fick vi information om att den ska snart uppdateras ytterligare. Från att
vår tanke ge en avvikelse får det enbart bli en notering.
Avvikelser: 0
Förbättringsförslag: Vi behöver inte ge något, den är redan under arbete.
Datum för uppföljning:
Resultat av uppföljning:
Åtgärder kvarstår:
Om ”JA”, orsak:
Datum, signatur KMS:

K, M: 7.5, 9.2, 10

Ja

Nej

Internrevisionsrapport nr 8

Servicekontoret, Borås Stad
Dokument ID: MAL 2539

Utgåvenr: 3

Internrevisionsrapport nr: _8_

Sid 1(2)

(Rapportnumret får bara skrivas av KMS)

Datum: 2018-11-21

(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision)

Område: Personal- och kontorsservice, Telefonservice
(avdelning, enhet)

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Per-Arne Sandin
(avd.chef, arb.ledare/chef)

Aktivitet/process: SK Rutin beställning av ny anknytning, SK Rutin felanmälan av anknytning (fast telefon och MEX).

(aktuell verksamhet som granskats)

Revisorsgrupp nr: 3
Revisionsledare: Niclas Gullbrandsen, medv: Pia Mattzon, Niklas Palmqvist, Charlotta
Chindeh (praktikant)
Intervjuade vid internrevision: Arbetschef Per-Arne Sandin, driftoperatör Maria Zitka och
Luljeta Kelmendi
(ansvarig arb.ledare/chef, övrig intervjuad personal)

Revisionsresultat: Driftoperatörernas ansvar är att utföra beställningar och ta emot felanmälningar från förvaltningarna, det vill säga se till att telefonin fungerar driftsmässigt. Båda
driftoperatörerna utför samma uppgifter och har samma ansvarsområden, något som PerArne Sandin infört i arbetssättet för att minska sårbarheten och öka effektiviteten. Ärendehanteringssystemet STORM och gemensam mejlkorg möjliggör detta.
Driftoperatörerna ger råd till förvaltningarnas telefonisamordnare, till exempel när det gäller
abonnemang och har även en viss kontrollfunktion gentemot dessa.
Enheten arbetar aktivt med kontinuerligt förbättringsarbete. Ett stort förbättringsarbete är
utformandet och införandet av ärendehanteringssystemet STORM. Dessutom har arbetsgruppen schemalagda måndagsmöten där man diskuterar förbättringsåtgärder. Förbättringar som genomförts är till exempel brevmallar för utgående e-post och ett papperslöst
arbetssätt.
Det framgår av internrevisionen att enhetens medarbetare besitter en hög kompetens och
har tydliga ansvarsområden.

(kort sammanfattning med positiva/negativa kommentarer och slutsatser av vad gruppen kommit fram till)

Avvikelser: Angiven leverantör i SK Rutin felanmälan av anknytning är felaktig. Tidigare
leverantör Telia ska bytas mot nuvarande.
(större, mindre)

K, M: 7.5, 9.2, 10
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Servicekontoret, Borås Stad
Dokument ID: MAL 2539

Utgåvenr: 3

Sid 2(2)
Förbättringsförslag:
1. Se över beställningsunderlag i STORM för att minska behovet av att inhämta kompletterande uppgifter.
(noteringar)

Datum för uppföljning: 2019-03-31

(Datum då avvikelser eller förbättringsförslag ska vara åtgärdade alternativt kommenterade av den ansvarige
för området/aktiviteten/processen.
Överenskommelse om datum görs mellan revisionsledare och ansvarig för reviderad aktivitet/process)

Resultat av uppföljning: ______________________________
(genomförda insatser för att åtgärda avvikelser efter internrevision)

Åtgärder kvarstår:

Ja

(om avvikelser ej åtgärdats vid uppföljning)

Nej

Om ”JA”, orsak: _________________________________________________

(till att avvikelser ej åtgärdats, vid uppföljning)

Datum, signatur KMS: _________________________________________

K, M: 7.5, 9.2, 10

Internrevisionsrapport nr 9

Servicekontoret, Borås Stad
Dokument ID: MAL 2539

Utgåvenr: 3

Internrevisionsrapport nr: _9_

Sid 1(2)

(Rapportnumret får bara skrivas av KMS)

Datum: 2018-11-26
Område: Förvaltningsledning, Ledningsgrupp
Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Ann Landegren, Per-Arne Sandin
Aktivitet/process: Miljöaspekter och Kemikalieförteckning
Revisorsgrupp nr: 1
Revisionsledare: Morgan Gunnarsson
Övriga revisorer: Ingeborg Moss, Sven-Olof Hedberg
Intervjuade vid internrevision: Ledningsgrupp, Arbetsgrupp A, Ann Landegren, Per-Arne
Sandin
Revisionsresultat:
Vid revisionen framkom att arbetet med miljöaspekter inom Servicekontoret genomförs
och aktiviteterna inom RUT 2192 fungerar väl. Dokumentet som beskriver de olika miljöaspekterna omprövas och uppdateras årligen. Arbetet med att hålla Säkerhetsdatablad för
kemikalier uppdaterade och tillgängliga bedrivs aktivt.
ISO 9001:2015
5.1 Ledarskap och åtagande
6.1.2 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter
6.2 Kvalitetsmål och planering för att uppnå dem
ISO 14001:2015
4. Organisationens förutsättningar
4.1 a Att förstå organisationens förutsättningar
4.3 Att bestämma miljöledningssystemets omfattning
4.4 Miljöledningssystem
6. Planering
7.3 Medvetenhet
7.5 Dokumenterad information
8.2 Beredskap och agerande vid nödlägen
9. Utvärdering av prestanda
10. Förbättringar

K, M: 7.5, 9.2, 10

Internrevisionsrapport nr 9

Servicekontoret, Borås Stad
Dokument ID: MAL 2539

Utgåvenr: 3

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

Sid 2(2)

Avvikelser: inga
Förbättringsförslag:
Miljöaspektregistret kan utformas tydligare för att möjliggöra kommunikation av måluppfyllelse till hela organisationen.
Kemikalieregistret har blivit eftersatt, men arbete pågår för att uppdatera det inom hela
Borås Stad.
Kommunikationen, kring de kemikalier som används i dagliga arbetet ute i verksamheten,
kan förbättras.
Datum för uppföljning: _______________________
Resultat av uppföljning: ______________________________
Åtgärder kvarstår:

Ja

Nej

Om ”JA”, orsak: _________________________________________________
Datum, signatur KMS: _________________________________________

K, M: 7.5, 9.2, 10
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Servicekontoret, Borås Stad
Dokument ID: MAL 2539

Utgåvenr: 3

Internrevisionsrapport nr: 10

Sid 1(1)

(Rapportnumret får bara skrivas av KMS)

Datum: 2018-12-17

(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision)

Område: Dataservice SK (Admin,kund)
(avdelning, enhet)

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Niclas Bodeklint
(avd.chef, arb.ledare/chef)

Aktivitet/process: PRK 2559

Underlag ISO kap. 6, 7.1.3, 8.1, 8.2, 8.7, 9.1, 10

Revisorsgrupp nr: 2, Evelina Svensson, Thomas Johansson, Ing-Mari Griffin
Revisionsledare: Thomas Johansson
Intervjuade vid internrevision: Niclas Bodeklint, Morgan Gunnarsson
Revisionsresultat: Bra möte med stort engagemang från de intervjuade. Efter genomgång av hur avdelningen jobbar med rutiner har gruppen inget att anmärka på. Dataservice arbetar i tillägg utöver CaneaOne efter ett väl beprövat kvalitetssystem inom IT branschen. Det som vi kunde se är att de är det goda exemplet på bra erfarenhetsöverföring,
genom kunskapsbanken. Vad gäller miljömål/tankar så kan de förtydliga dessa, vad gäller
upphandling av energisnål utrustning, att de lobbar för digitala möten samt att de säljer
sina gamla datorer och ipad:s så att dessa kan återanvändas t.ex. inom förskolan.
Avvikelser: 0
Förbättringsförslag: se ovan
Datum för uppföljning: Resultat av uppföljning: Åtgärder kvarstår:

Ja

Nej

Om ”JA”, orsak: _________________________________________________
Datum, signatur KMS: _________________________________________

K, M: 7.5, 9.2, 10

Internrevisionsrapport nr 11

Internrevisionsrapport nr: 11

(Rapportnumret får bara skrivas av KMS)

Datum: 2019-01-16

(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision)

Område: Fordon-Verkstad, Mekanisk verkstad
(avdelning, enhet)

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Peder Fogelberg
(avd.chef, arb.ledare/chef)

Aktivitet/process: SK/FV Process Genomföra jobb Mekanisk Verkstad

(aktuell verksamhet som granskats)

Revisorsgrupp nr: 3
Revisionsledare: Niclas Gullbrandsen, medv: Pia Mattzon, Niklas Palmqvist
Intervjuade vid internrevision: Arbetsledare Peder Fogelberg
(ansvarig arb.ledare/chef, övrig intervjuad personal)

Revisionsresultat: Arbetsledare tillsammans med och med stöd av ingenjör har ansvar
för att ta emot uppdrag, se till att material finns eller tas hem, se till att uppdragen blir genomförda i rätt ordning. De ansvarar också för fördelning av arbete till rätt medarbetare utifrån kompetens. Arbetsledaren har personalansvar.
Enhetens största uppdragsgivare är Servicekontorets entreprenadavdelning, andra stora
uppdragsgivare är övriga förvaltningar i Borås Stad. Externa kunder kan vara företag och
privatpersoner, totalt ca 4-5 procent av uppdragen.
Vid revisionen beskriver arbetsledaren arbetsgången för nya uppdrag, från inkommen arbetsorder till leverans. Hans beskrivning stämmer väl överens med ovanstående processkarta. Informationsflödet mellan arbetsledare och medarbetare fungerar väl enligt upprättade rutiner.
Under revisionen har vi tillsammans med arbetsledaren identifierat ett par förbättringsförslag.

(kort sammanfattning med positiva/negativa kommentarer och slutsatser av vad gruppen kommit fram till)

Avvikelser: Inga avvikelser noterades
(större, mindre)

Förbättringsförslag:
1. Arbetsledaren konstaterar att han i större utsträckning kan ta del av entreprenadavdelningens riskanalyser, när mekaniska verkstaden fungerar som underleverantör till avdelningen.
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2. Arbetsledaren efterlyser mer information och tydligare beställningar i entreprenadavdelningens upphandlade uppdrag. I uppdrag där mekaniska verkstaden varit med och räknat
på anbud ihop med entreprenadavdelningen får verkstaden inte alltid besked i god tid hur
det gått med anbudet. Även när Entreprenad har fått uppdraget får verkstaden inte alltid
en konkret beställning på sin del av uppdraget. Detta medför svårigheter att planera och
att t.ex. beställa material i god tid. Ett sätt att förbättra det här kan vara att arbetsledaren
t.ex. medverkar vid entreprenadprojektens startmöten, enligt arbetsledaren själv.
Datum för uppföljning: 2019-05-31

(Datum då avvikelser eller förbättringsförslag ska vara åtgärdade alternativt kommenterade av den ansvarige
för området/aktiviteten/processen.
Överenskommelse om datum görs mellan revisionsledare och ansvarig för reviderad aktivitet/process)

Resultat av uppföljning: ______________________________

(genomförda insatser för att åtgärda avvikelser efter internrevision)

Åtgärder kvarstår:

Ja

(om avvikelser ej åtgärdats vid uppföljning)

Nej

Om ”JA”, orsak: _________________________________________________

(till att avvikelser ej åtgärdats, vid uppföljning)

Datum, signatur KMS: _________________________________________

Sida

SKRIVELSE

1(2)

Datum

Instans

2019-01-31

Servicenämnden
Dnr SN 2019-00019 1.1.3.1

Carina Andersson
Handläggare
033 358192

Synpunktshantering 2018
Servicenämndens beslut
Servicenämnden beslutar att godkänna förslag till rapport för Servicenämndens
synpunktshantering 2018
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra
medborgare, brukare och kunder.
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.
I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2018, samt
fördelning över verksamhetsområden och kriterier.
Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som
synpunkterna resulterat i.
Servicenämnden har relativt få synpunktsärenden; under hela 2018 har det rört
sig om fem stycken. Varje synpunkt blir besvarad av ansvarig för den
verksamhet det gäller och i de fall det är aktuellt även åtgärdad.
Beslutsunderlag
1. Redovisning av inkomna synpunkter januari till december 2018.

Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Micael Svensson
Ordförande

Servicenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Pantängen, Västerängsgatan
6

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Kenneth Lundqvist
Förvaltningschef

Dnr SN 2018-00019 1.2.4.1

Redovisning av inkomna
synpunkter januari-december
2018
Servicenämnden

Inkomna synpunkter behandlas på
Servicenämndens sammanträde 2019-02-20

Innehållsförteckning
1 Inledning ............................................................................................ 3
2 Antal inkomna synpunkter januari – december 2018 ..................... 3
3 Fördelning kommungemensamma kriterier .................................... 3
3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier ................................................... 3

4 Ständiga förbättringar....................................................................... 4
5 Avslutade synpunktsärenden .......................................................... 4
6 Synpunktsrutinen.............................................................................. 4
7 Vidarebefordrade ärenden................................................................ 4
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1 Inledning
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder.
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.
I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för
perioden 1 januari till 31 december 2018, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier.
Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i.
Servicenämnden har relativt få synpunktsärenden; under hela 2018 har det rört sig om fem stycken.
Varje synpunkt blir besvarad av ansvarig för den verksamhet det gäller och i de fall det är aktuellt även
åtgärdad.

2 Antal inkomna synpunkter januari –
december 2018
Verksamhetsområde

Antal

Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten

Personal- o Kontorsservice; växeln

2

Fel i hänvisningssystemet och beröm bemötande m.m.

Entreprenad

2

Förmåner och buller

Redovisningsservice

1

Ändring av betaldag fakturor

Totalt för förvaltningen

5

3 Fördelning kommungemensamma kriterier
3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier
Beröm
2018

Fråga
2018

Förslag
2018

Klagomål
2018

Totalt
2018

Bemötande

1

0

0

0

1

Fysisk miljö

0

0

0

1

1

Information

0

0

0

2

2

Tjänster

0

0

1

0

1

Totalt

1

0

1

3

5

Verksamhetsmått

Servicenämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2018
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4 Ständiga förbättringar
De synpunkter som kom in under 2018 har inte varit av den karaktären att det rört sig om förbättringar
som vi kunnat genomföra.

5 Avslutade synpunktsärenden
Totalt antal avslutade ärenden

Totalt antal ej avslutade
ärenden

Totalt antal synpunkter som
inkom under perioden januari –
december 2018

5

0

5

6 Synpunktsrutinen
Status
Förvaltningen har under året
följt synpunktsrutinen

Kommentar

Fullt ut

7 Vidarebefordrade ärenden
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar
eller bolag.

Servicenämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2018
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Sida

SKRIVELSE

Ingeborg Moss
Handläggare
033 357444

1(2)

Datum

Instans

2019-02-04

Servicenämnden
Dnr SN 2019-00023 1.1.3.1

Remiss Översyn av samtliga nämndreglementen i
samband med ny mandatperiod
Servicenämndens beslut
Servicenämnden tillstyrker Gemensamt reglemente för Kommunstyrelse och
övriga nämnder i Borås Stad. Servicenämnden ser behov av att tillföra
ytterligare en uppgift till Reglementen för Servicenämnden under §1 Målet med
verksamheten enligt följande:
-

Att vara Borås Stads förstärkningsresurs vid samhällsstörningar och
extraordinära händelser och övriga insatser vid kris kopplade till
nämndens uppgifter.

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Servicekontoret är den förvaltning inom koncernen Borås Stad som har en
uppbyggd och tränad organisation med verksamhet kopplad mot
samhällsstörningar och extraordinära händelser idag. För att lösa denna uppgift
har Servicekontoret genom många år utvecklat tre områden som är starkt
kopplade mot uppgiften.
Dessa områden är :
-

-

Område 1 är en tränad och utvecklad organisation som kan hantera
och verkställa med egna manuella och maskinella resurser, och med
flera olika underentreprenörer till förfogande med kort insatstid.
Område 2 är en god lokal kännedom i det geografiska område som
insatsen ska genomföras.
Område 3 är en bred verksamhet kopplat mot förvaltningar och
bolagen och deras uppdrag inom Borås Stad.

Beslutsunderlag
1. Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås
Stad
2. Reglemente för Servicenämnden

Beslutet expedieras till
1. ks.diarium@boras.se

Servicenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Pantängen, Västerängsgatan
6

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Micael Svensson
Ordförande
Kenneth Lundqvist
Förvaltningschef

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder
i Borås Stad
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-03-17
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX
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-XX-XX
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, gäller bestämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.

1 § Nämnderna i den kommunala organisationen
Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen.
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk,
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar
hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Nämnderna ska genom sitt
arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen.
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.
Nämndens verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt för
mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära händelser
i kommunen.
Stycket under rubriken ”Nämnderna i den kommunala organisationen” är nytt och motsvarar
den skrivelse som finns med i det gemensamma ägardirektivet under rubriken bolagen i den
kommunala organisationen. Innehållet sätter fokus på nämndernas del i det gemensamma
ansvaret för staden och för Borås Stads helhetsperspektiv.

Uppgifter
2 § Uppdrag och verksamhet
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina
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respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds
ansvarsområde. Istället för att beskriva ansvaret i respektive nämnds reglemente tas
bestämmelsen in i det gemensamma reglementet.

3 § Organisation inom verksamhetsområdet
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.

4 § Personalansvar
Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala
omsorgsförvaltningen som lyder under Sociala omsorgsnämnden.

5 § Personuppgifter, allmänna handlingar
Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet.
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar.

6 § Delegering från Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller
annars av större vikt för kommunen:
1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag
eller annan författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kommunen
bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen.
2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde.
Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd.
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7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag.
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som
delegerats till dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag.

8 § Information, samråd och samordning
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser
kommunens samlade intresse. Uppgiften motsvarar det ansvar som de kommunala bolagen
har i det gemensamma ägardirektivet.

9 § E-petition
Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till
kommunen.

Arbetsformer
10 § Tidpunkt för sammanträden
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden
bestämmer.
Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på
det
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extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden
för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet.

11 § Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig,
om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan
ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

12 § Offentliga sammanträden
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden
som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning
eller omfattas av sekretess.

13 § Sammanträden på distans
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller
ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall.
Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.

14 § Närvarorätt
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta
i överläggningarna.
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Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för
särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i
ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.

15 § Sammansättning
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice
ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten.
Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.

16 § Ordföranden
Det åligger ordföranden att
1.
2.
3.
4.
5.
6.

leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden,
bevaka att nämndens beslut verkställs.

Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och
fullmäktige samt
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

17 § Vice ordförandena
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den
mån ordföranden anser att det behövs.

18 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats,
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den
äldste av dem.
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Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas
uppgifter.

19 § Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat.

20 § Ledamöter/ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte
tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i
nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i
huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.

21 § Justering av protokoll
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

Övrigt
22 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

23 § Författningssamling
Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
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24 § Delgivningsmottagare
Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kommunstyrelsen/nämnden beslutar.

25 § Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer.
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Reglemente för Borås Stads Servicenämnden
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20,
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX
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-XX-XX
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen(1991:900), andra lagar och författningar, samt i
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten
Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att utföra tjänster rörande bl a:










anläggnings- och underhållsarbeten för gator och vägar, broar, parker samt övriga allmänna
platser
anläggning och underhåll av ledningsnät för vatten och avlopp
om- och tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens fastigheter
fastighetsservice
anläggnings- och underhållsarbeten samt drift av idrottsanläggningar
fordon, förråd och verkstäder
andra med ovan angivna uppgifter förenlig verksamhet
tillhandahålla service beträffande utskriftsenheter, kopiering o dylikt
administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal- och
löneadministration)
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Datum

Instans

2019-02-01

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00768 1.2.2.2

Remiss: Översyn av samtliga nämndreglementen i
samband med ny mandatperiod

Remissinstanser
1. Arbetslivsnämnden
2. Fritids- och folkhälsonämnden
3. Förskolenämnden
4. Kulturnämnden
5. Individ- och familjeomsorgsnämnden
6. Sociala omsorgsnämnden
7. Överförmyndarnämnden
8. Vård- och äldrenämnden
9. Lokalförsörjningsnämnden
10. Miljö- och konsumentnämnden
11. Samhällsbyggnadsnämnden
12. Servicenämnden
13. Tekniska nämnden
14. Grundskolenämnden
15. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
16. Stadsrevisionen
17. Valnämnden
Översänder remiss - förslag till revidering av nämndens reglemente och det
gemensamma reglementet för hantering i nämnden.
Stadsledningskansliet har sedan tidigare fått in förvaltningarnas synpunkter vilka
har beaktats i förslagen till reglementen. Alla ändringar som gjorts finns
motiverade i förslagen till nämnden.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Om det finns en ändring som förvaltningen önskat se men inte finns med i
förslaget och har frågor kring detta är ni välkomna att höra av er till Kristina
Sköld.
Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-03-29.
Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både
word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn.
Ange diarienummer KS 2018-00768 och remissinstansens namn i ämnesraden
på e-postmeddelandet.
Nämndens yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer i
normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det
beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Kristina Sköld
Organisationsutredare
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Ann Malm
Handläggare
033 357478
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Datum

Instans

2019-02-05

Servicenämnden
Dnr SN 2018-00137 1.3.1.4

Attesträtt för ekonomiska transaktioner 2019 tilläggsbeslut
Servicenämndens beslut
Servicenämnden beslutar att användare ”14cent” bemyndigas attesträtt på
obegränsat belopp på ansvar 141091 ”Reversering SK”. Ansvaret används i
ekonomisystemet för borttagning, genom reversering eller kvittning, av felaktiga
leverantörsfakturor som ej ska skickas för betalning. Förvaltningschef och
avdelningschef för Affärsstöd bemyndigas att utse attestanter för ”14cent”.
Beslutet gäller fr o m 2019-02-20.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Redovisningsservice inför centraliserad leverantörsreskontra från och med
2019-01-01 på uppdrag av beställaren Stadsledningskansliet, vilket bl.a. innebär
att leverantörsfakturor som ska reverseras eller kvittas, slutattesteras av personal
på Redovisningsservice.
Servicekontoret använder för ändamålet ansvar 141091 ”Reversering SK” och
användare ”14cent”.

Beslutsunderlag
1. Attesträtt för ekonomiska transaktioner 2019 tilläggsbeslut.

Beslutet expedieras till
1. Servicenämndens diarium

Micael Svensson
Ordförande
Kenneth Lundqvist
Förvaltningschef

Servicenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Pantängen, Västerängsgatan
6

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Servicenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Pantängen, Västerängsgatan
6

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Dnr SN 2018-00137 1.3.1.4

Attesträtt för ekonomiska transaktioner 2019 - tilläggsbeslut

Bakgrund
Redovisningsservice inför centraliserad leverantörsreskontra från och med 2019-01-01 på
uppdrag av beställaren Stadsledningskansliet, vilket bl.a. innebär att leverantörsfakturor som ska
reverseras eller kvittas, slutattesteras av personal på Redovisningsservice.
Servicekontoret använder för ändamålet ansvar 141091 ”Reversering SK” och användare
”14cent”.
Förslag till beslut
Användare ”14cent” bemyndigas attesträtt på obegränsat belopp på ansvar 141091 ”Reversering
SK”. Ansvaret används i ekonomisystemet för borttagning, genom reversering eller kvittning, av
felaktiga leverantörsfakturor som ej ska skickas för betalning. Förvaltningschef och
avdelningschef för Affärsstöd bemyndigas att utse attestanter för ”14cent”. Beslutet gäller fr o m
2019-02-20.

Sida

ANMÄLNINGSÄRENDEN
Datum

Instans

2019-02-01

Servicenämnden
Dnr SN 2019-00020 1.1.3.1

Ingeborg Moss
Handläggare
033 357444
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Anmälningsärende 2019-02-20
Servicenämndens beslut
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna
Anmälningsärenden

a. KS beslut Intern kontrollplan 2019
Dnr SN 2019-00005 1.1.3.1
b. Tjänstemannaremiss: Uppföljning på Program för ett integrerat
samhälle
Dnr SN 2019-00011 1.1.3.1
c. Förvaltningsremiss: Gemensam beredningsprocess för Borås Stads
nämnder
Dnr SN 2019-00017 1.1.3.1
d. Uppföljning av Överenskommelse i Borås samt sammanställning av
remissvar
Dnr SN 2019-00024 1.1.3.1

Micael Svensson
Ordförande
Kenneth Lundqvist
Förvaltningschef

Servicenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Pantängen, Västerängsgatan
6

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-17
Instans

Kommunstyrelsen
§ 558

Dnr KS 2018-00503 1.2.3.2

Intern kontrollplan 2019
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna inkomna handlingar gällande Riskanalys och Intern kontrollplan
2019.
Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att varje nämnd följer
anvisningarna för den interna kontrollen och uppmanar därför:
Samhällsbyggnadsnämnden att fatta beslut om Riskanalys och Intern
kontrollplan.
Nämnderna med riskbild 16 att snarast komplettera riskanalysen med direkta
åtgärder.
Nämnderna att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med
budget redovisa riskanalys och plan för innevarande år till Kommunstyrelsen.
Nämnderna har redovisat riskanalys och plan för 2019. Dock redovisade några
nämnder efter det att budgeten lämnats in. Den riskanalys och plan som
Samhällsbyggnadsnämnden har arbetat fram i Stratsys är inte beslutad av
nämnden och därmed inte inskickad till Kommunstyrelsen.
Vidare säger också reglerna för intern kontroll att nämndernas redovisning ska
ske i ett system som Stadsledningskansliet anvisar, vilket från och med 2015 är
Stratsys. Alla nämnder har använt Stratsys för redovisning. Några nämnder har
missat att det är den låsta rapporten i Stratsys som ska nämndbehandlas. Det
ska heller inte vara någon skillnad mellan den rapport som diarieförs och den
låsta rapporten i Stratsys. Nämnderna uppmanas att beakta detta när
uppföljning för 2018 redovisas.
Det finns en variation bland nämnderna kring vilka risknivåer som redovisas i
planen. Risker som har en låg riskbild, det vill säga låg sannolikhet att de
inträffar och liten konsekvens om de skulle inträffa, bör inte tas med i
internkontrollplanen. Några nämnder har redovisat risker med stor sannolikhet
och allvarliga konsekvenser, en riskbild på 9 eller högre. Dessa risker ska
åtgärdas för att minska sannolikheten och/eller minska konsekvensen av
händelsen. Vid en riskbild på 16 ska direkta åtgärder beskrivas, detta saknas hos
några nämnder. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna med riskbild 16 att
snarast komplettera riskanalysen med direkta åtgärder.
De förtroendevalda har deltagit i arbetet med riskanalys för 2019.
Kommunstyrelsen vill uppmana att nämnderna, det vill säga de
förtroendevalda, fortsätter göra särskilda risk- och väsentlighetsanalyser i egen
regi som ett komplement till de analyser som förvaltningarna tar fram.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-17
Instans

Kommunstyrelsen

I vissa fall är kontrollmoment och kontrollmetoder vagt formulerade vilket
kommer att försvåra uppföljningen. Därför uppmanar kommunstyrelsen
nämnderna att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse
2. Bilaga; Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 1-19

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sida

SKRIVELSE
Datum

2018-12-17
Christina Anemo, Jan Olausson
Handläggare
033 355305, 357344

1(3)
Instans

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00503 1.2.3.2

Intern kontrollplan 2019.
Kommunstyrelsens beslut
Att godkänna inkomna handlingar gällande Riskanalys och Intern kontrollplan
2019.
Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att varje nämnd följer
anvisningarna för den interna kontrollen och uppmanar därför:
•
•
•

Samhällsbyggnadsnämnden att fatta beslut om Riskanalys och Intern
kontrollplan.
Nämnderna med riskbild 16 att snarast komplettera riskanalysen med
direkta åtgärder.
Nämnderna att noggrant formulera kontrollmoment och
kontrollmetoder.

Ärendet i sin helhet
Inledning
I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas
planer 2019 inkommit till Kommunstyrelsen i samband med budget,
undantaget Samhällsbyggnadsnämnden. Det är Kommunstyrelsen som har det
övergripande ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad. Nämnderna har
det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive
verksamhetsområde. Regler och anvisningar för den interna kontrollen ska
dokumenteras och antas av nämnden. Resultatet från uppföljningen av den
interna kontrollen inom nämnden skall därefter rapporteras till Kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen.
Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och
syftar bland annat till att:
• säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs.
• säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.
• minimera risker, säkra system och rutiner.
• trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster.
• säkra en rättvisande redovisning.
• skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.
Utvärdering av riskanalys och plan 2019
Kommunstyrelsen
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Kungsgatan 55

Hemsida

boras.se

E-post

boras.stad@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med
budget redovisa riskanalys och plan för innevarande år till Kommunstyrelsen.
Nämnderna har redovisat riskanalys och plan för 2019. Dock redovisade några
nämnder efter det att budgeten lämnats in. Den riskanalys och plan som
Samhällsbyggnadsnämnden har arbetat fram i Stratsys är inte beslutad av
nämnden och därmed inte inskickad till Kommunstyrelsen.
Vidare säger också reglerna för intern kontroll att nämndernas redovisning ska
ske i ett system som Stadsledningskansliet anvisar, vilket från och med 2015 är
Stratsys. Alla nämnder har använt Stratsys för redovisning. Några nämnder har
missat att det är den låsta rapporten i Stratsys som ska nämndbehandlas. Det
ska heller inte vara någon skillnad mellan den rapport som diarieförs och den
låsta rapporten i Stratsys. Nämnderna uppmanas att beakta detta när
uppföljning för 2018 redovisas.
Det finns en variation bland nämnderna kring vilka risknivåer som redovisas i
planen. Risker som har en låg riskbild, det vill säga låg sannolikhet att de
inträffar och liten konsekvens om de skulle inträffa, bör inte tas med i
internkontrollplanen. Några nämnder har redovisat risker med stor sannolikhet
och allvarliga konsekvenser, en riskbild på 9 eller högre. Dessa risker ska
åtgärdas för att minska sannolikheten och/eller minska konsekvensen av
händelsen. Vid en riskbild på 16 ska direkta åtgärder beskrivas, detta saknas hos
några nämnder. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna med riskbild 16 att
snarast komplettera riskanalysen med direkta åtgärder.
De förtroendevalda har deltagit i arbetet med riskanalys för 2019.
Kommunstyrelsen vill uppmana att nämnderna, det vill säga de
förtroendevalda, fortsätter göra särskilda risk- och väsentlighetsanalyser i egen
regi som ett komplement till de analyser som förvaltningarna tar fram.
I vissa fall är kontrollmoment och kontrollmetoder vagt formulerade vilket
kommer att försvåra uppföljningen. Därför uppmanar kommunstyrelsen
nämnderna att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse
2. Bilaga; Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 1-19
Samverkan
Nej

Sida

Borås Stad
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Beslutet expedieras till
1. Samtliga nämnder

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Datum

Instans

2019-01-14

Arbetslivsnämnden
Dnr ALN 2019-00006 1.2.3.25

Tjänstemannaremiss: Uppföljning på Program för ett
integrerat samhälle

Remissinstanser
1. Borås stads förvaltningar
2. Borås stads bolag
Arbetslivsförvaltningen har enligt Program för ett integrerat samhälle,
Kommunfullmäktiges uppdrag att årligen följa upp programmet, med ett antal
relevanta frågor. Arbetslivsnämnden tar del av svaren och kommer att
sammanfatta och sända in uppföljningen till Kommunstyrelsen.
De frågor som är aktuella att svara på framgår av bifogat PM. Svaren skall utgå
från förvaltningens/bolagets arbete/insatser under 2018 och handlar om fyra
områden : arbete, boende, trygghet och folkhälsa.
Av PM:et framgår vilka områden respektive förvaltning/bolag förväntas svara
på.
Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 2019-03-31.
Remissvaren skickas i elektronisk form till ALN.diarium@boras.se med filnamn
som innehåller remissinstansens namn. Ange diarienummer ALN 2019-00006
och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Hans Johansson
Handläggare
033 358573

Arbetslivsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Österlånggatan 72

boras.se

arbetsliv@boras.se

033-35 70 00 vxl

Datum
2019-01-14

PM 2018

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med dessa frågor utgår från ”Program för ett integrerat samhälle”. Programmet för ett integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser. Borås stads integrationsarbete ska främja jämlikhet, delaktighet och inflytande i
samhället på lika villkor utifrån varje individs förutsättningar och behov. Integrationsarbetet ska
genomsyra all kommunal verksamhet. Segregation är ett begrepp som ofta förekommer när man
diskuterar integrationspolitik. Men vad är segregation och hur kopplar vi det till integrationsarbetet? Delmos 1definition av segregation handlar om en uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi vilket i praktiken innebär en koncentration av människor med liknande bakgrund i ett bostadsområde, en skola eller för den delen på arbetsmarknaden. Segregation innebär också att människor lever och verkar separerade från varandra, faktorer som lätt kan
skapa främlingsfientlighet, otrygghet, rädsla. Det innebär också svårigheter att ta sig vidare och
minskar förutsättningarna till ett bättre liv.
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive ansvarsområden. Fokus under 2018 kommer att ligga på fyra av programmets sju programområden. Förutom Arbete och Boende, som har funnits med sedan Pm:et började skickas ut, kommer även områdena Trygghet och Folkhälsa lyftas fram. Därför skickar vi ut ett antal frågor till samtliga nämnder och styrelser om nämndernas och Kommunala bolags integrationsinsatser under 2018.
Svaren ska vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2019-03-31.

Målgruppen för Program för ett integrerat samhälle
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda i Sverige
vars båda föräldrar är födda utomlands. Denna målgrupp motsvarar ca 29,8 procent av kommunens invånare (33137 personer 2017-12-31, varav 16663 kvinnor och 16474 män), vilket är en ökning från föregående års siffror med 0,8 %.
Målområden.
Sedan Pm:et började skickas ut 2015 har främst två målområden visat sig vara viktiga utvecklingsområden, boende och arbete. Boende och arbete är också områden som i flera undersökningar
visat sig vara betydelsefulla och viktiga komponenter kopplat till övriga målområden. För att få
ett långsiktigt perspektiv på integrationsarbetet kopplat till dessa områden har vi valt att följa upp
resultaten även i år. Förutom arbete och boende har vi denna gång valt att lägga ett extra fokus på
trygghet och folkhälsa. I medborgarundersökningen från hösten 2017, som Statistiska centralbyrån utför, framgår exempelvis att medborgarna i Borås känner sig mindre trygga än medelvärdet
för riket. Fritid- och folkhälsoförvaltningen visar i Välfärdsbokslutet 2016 att det finns en tydlig
koppling mellan hälsa och utbildningsnivå. Medellivslängden generellt i Sverige ökar. Man ser
1
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dock en större skillnad mellan grupper med låg respektive hög utbildning än mellan kvinnor och
män där den stora skillnaden tidigare fanns.
Arbete och prognos
Prognosen för arbete som Arbetsförmedlingen tagit fram för 2018 och fem år framåt visar på
fortsatt ökning av arbetskraftsbehov inom hela 12 av 15 yrkesområden. Trenden där arbetsgivarna i allt större utsträckning kräver minst gymnasial utbildning håller dock i sig. Detta gäller
även inom allt fler yrken där utbildningskraven traditionellt sett har varit låga. Bristen på kvalificerad arbetskraft ökar chansen för den som är nyutexaminerad att komma in på arbetsmarknaden.
Ökad efterfrågan inom offentliga tjänster, såsom utbildning samt hälso- och sjukvård medför ett
större tryck på både eftergymnasiala såväl som gymnasiala utbildningar med yrkesinriktning.
Enligt Arbetsförmedlingen befann sig 3855 personer, i Borås Stad, öppet arbetslösa eller i program i november månad 2018. Det innebär en minskning på 122 personer sedan 2017, samma
period. Av dessa var 1850 utomeuropeiskt födda och totalt 2398 utrikesfödda. Av sammanlagt
466 arbetslösa ungdomar mellan 18-24 år var 255 utrikesfödda. Skillnaden i sysselsättningsgrad
mellan inrikes- och utrikesfödda kan delvis förklaras av faktorer som lägre utbildningsgrad, bristande språkkunskaper, arbetsmarknadens sammansättning samt mindre kontaktnät. En del av
glappet kan troligen även förklaras med diskriminering på arbetsmarknaden vilket har påvisats i
ett antal studier exempelvis Agerström et al 2012 2. Som framgår av Länsstyrelsens rapport 3 har
afrosvenskar födda i Sverige, med minst en förälder född i Afrika söder om Sahara, med en treårig postgymnasial utbildning, drygt 49% lägre disponibel inkomst än den övriga befolkningen
med motsvarande utbildningsnivå.
Under 2018 tog Borås emot 573 flyktingar varav 297 var 20 år eller äldre. Av dessa hade 38%
minst 10 års utbildning eller längre. De som inte hade någon utbildning eller där uppgift saknas
var 34%. Det innebär en något minskad andel jämfört med 2016.
Personalekonomisk redovisning 2017 visar på en ökning med 1,3% av antalet utrikesfödda eller
inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar, som är anställda inom Borås Stad. Av sammanlagt
8483 tillsvidareanställda var 796 utomeuropeiskt födda. Motsvarande siffror bland visstidsanställda består av 309 utomeuropeiskt födda av sammanlagt 1442 personer. För att de anställda ska
spegla befolkningssammansättningen i kommunen skulle en ökning med dryga 4 % behöva ske.
Man kan också se en ökning på chefsnivå med ca 1,5%. Flest anställda med utländsk bakgrund
finns inom städ-, tvätt- och förrådsarbete medan den största ökningen skett inom förskola och
skola.
Boende
I Borås Stads bostadsområden samt orter fanns under 2017 sammanlagt 52897 olika bostadsupplåtelser som i sin tur bestod av 24380 hyresrätter, 9592 bostadsrätter samt 18922 äganderätter.
Områdena ser väldigt olika ut i fördelningen av respektive bostadsupplåtelse vilket innebär att
vissa delar har flest hyres- och bostadsrätter medan andra områden nästan enbart består av äganderätter. Generellt kan man se en ökad inflyttning till kommunen och de områden där denna är
mest markant är i de två särskilt utsatta områdena Hässleholmen och Norrby. 4

Agerström J.;Björklund, F., Carlsson, R. och Rooth, D. (2012). ”Warm and competent Hassan=Cold and incompetent Eric: A harsh equation of real life hiring discrimination”. Basic and Applied Social Psychology, 34(4), 359-366.
3 Länsstyrelsen i Stockholm, rapport: Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden.
4 Stadsledningskansliet CKS, 2018: ”Kartläggning, behovsanalys samt plan för det fortsatta arbetet i syfte att identifiera utvecklingsområden och insatser för att minska och motverka segregation i Borås Stad”
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I Handlingsplan för Bostadsbyggande framgår att sammantaget omkring 912 bostäder prognosticeras färdigställas genom nyproduktion 2017 och 619 bostäder 2018 samt 593 bostäder under 2019.
Färdigställda bostäder enligt ovan omfattar samtliga bostäder; villor, bostadsrätter, hyresrätter och
övriga boendeformer. Merparten av dessa är inte anpassade för målgruppen nyanlända, eftersom
kostnaderna är för höga. 5
Hemlöshet
Socialstyrelsens definition av hemlöshet är bredare än det begrepp som är vanligt att man använder i dagligt tal. Det handlar inte enbart om en situation där individen är tvungen att sova ute eller
på något härbärge utan innefattar både hemlöshetssituationer med akut brist på någonstans att bo
och mer långvariga boendeformer som på grund av olika kontraktsformer inte kan likställas med
ett eget boende.
I den årliga kartläggningen av hemlösheten i Borås Stad som tagits fram av Individ- och familjeomsorgsnämnden kan man se en ökning av antalet hemlösa med ca 90 personer, från 264 år 2017
till 354 personer år 2018. Av dessa personer har 13 personer kommit till Sverige utifrån anknytning. Till detta tillkommer också ett stort mörkertal. 6 En del av problemet hänger samman med
att bostadsbristen är stor i Borås och att hyresnivåerna är höga, särskilt för en person som har
försörjningsstöd. Hemlösheten inverkar negativt på en rad områden som skola, fritid och sociala
relationer.
Trångboddhet
Även trångboddhet är ett problem där mörkertalet är stort. Det finns riktlinjer för hur många
personer som anses lämpligt bo i lägenheter av olika storleksgrad. Detta är svårt att kontrollera på
grund av att familjer växer under pågående avtal med ökande barnaskara eller familj och släkt
som flyttar in. I Borås Stad finns det 11 bostadsområden som har över 100 hushåll med fem eller
fler personer i hushållet. Flest hushåll har Hässleholmen med 424 stycken. Detta är också ett område som består av flest andel hyresrätter.
Trygghet
I Statistiska centralbyråns medborgarundersökning från 2017, framgår att Borås Stads medborgare ger bra betyg till möjligheten att få arbete medan bostadsfrågan får lågt betyg. Om man jämför invånarna i Borås med övriga riket hamnar man mycket lägre vad gäller känslan av trygghet.
Ett lägre betyg ges också till förskola, grundskola samt äldreomsorg och förtroendet för kommunens politiker och högre tjänstemän får ett lågt betyg såväl i Borås som i övriga riket. Cirka en
tredjedel av Borås Stads invånare, ålder 16-84, jämt fördelat mellan könen, anger att de saknar
tillit till andra, vilket är högre än genomsnittet i riket.
Tryggheten bland ungdomar varierar mellan bostadsområdena. Ungdomar i Hässleholmen, Hulta
och Norrby känner sig mindre trygga i sina område än övriga unga. Borås Stads Lupp 2017 7 visar
att andelen unga, speciellt flickor, som känner sig trygga i centrum och i lokaltrafiken är något
lägre.
Brottslighet
Borås Stadsrevision: Granskningsrapport ”Borås Stads flyktingmottagande”
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen: Kartläggning av hemlösheten i Borås 2018
7 LUPP- Ung i Borås, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, 2017
5
6
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I Lägesbild för Borås Stad 2016 märks en ökning av antalet anmälda våldsbrott sedan 2015 med
nästan 100 anmälningar. Däremot har de anmälda våldsbrotten minskat i de områden där boende
känner sig minst trygga. Den generella brottsutvecklingen har förhållit sig ganska jämn mellan
2012-2016.
Hälsa
Fritids- och folkhälsoförvaltningen visar i Välfärdsbokslutet 2016 8 att det finns en tydlig koppling
mellan hälsa och utbildningsnivå. Resultaten visar på en tendens att fler barn saknar någon vuxen
att ty sig till och att allt fler barn går ur skolan utan tillräckliga betyg. Det finns skillnader mellan
olika geografiska områden, likaså finns en skillnad mellan åldersgrupper och kön. Man ser också
att andelen unga som tränar på fritiden minskar. Hälsa är också kopplat till uppväxtvillkor och en
större andel av de barn som har en utländsk bakgrund lever i ekonomiskt utsatta hushåll än barn
med svensk bakgrund. Denna skillnad i uppväxtvillkor ökar inte bara risken för ohälsa utan
skapar en minskad tillit och gemenskap i samhället i stort.

Arbete

Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning, genom anställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få
praktisera på arbetsplatser så snart det är möjligt.
Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund. Kunskap hos personalen om
andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap
ska vara en merit vid rekrytering.
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet är utvecklande och kan vara
lönsamt för företaget.
Gäller alla nämnder och kommunala bolag
Fråga 1
- På vilket sätt samverkar ni eller har för avsikt att samverka med andra myndigheter och
näringsliv för att öka antalet nyanlända som kommer ut i praktik?
Fråga 2:
- På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt att arbeta för att fler nyanlända ska komma
ut på praktik och/eller få en anställning inom er förvaltning/ bolag?
- Vilka strategier använder ni er av?
- Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra?

8

Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Välfärdsbokslut 2016 – för ökad kunskap om hälsa och välfärd
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Boende

Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi ska verka för att ett varierat
utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett blandat boende.
Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det kan ske med lokaler för exempelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter. Borås Stad ska stötta nätverk som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.
Gäller Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunala bostadsbolag.
Fråga 1
- På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att tillgodose behovet av bostäder
med rimliga boendekostnader?
Fråga 2
- På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att motverka diskriminering och
segregation på bostadsmarknaden?
Fråga 3
- På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta med socialt hållbar stadsutveckling?

Trygghet

I Borås Stad ska alla invånare känna sig trygga. Borås Stad ska verka för att nyanlända får förutsättningar att
delta i samhället, skapa ett kontaktnät samt möjligheter att delta i föreningslivet.
Borås Stad ansvarar för att personalen i förskola, skola och individ- och familjeomsorg har kunskap om olika
kulturer. Kommunen ska sträva efter att äldre och personer med funktionsnedsättning får hjälp på sitt modersmål.
Gäller alla nämnder och kommunala bolag
Fråga 1
- Vilka typer av trygghetsskapande åtgärder arbetar ni med idag, eller har för avsikt att arbeta med?
Fråga 2
- Vilka satsningar genomför ni eller har för avsikt att genomföra för att öka det sociala deltagandet hos berörda grupper?
Fråga 3
- Hur arbetar ni för att inkludera berörda grupper i verksamheten och särskilt i frågor som
påverkar dem?

5

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 samordnande insatser för integration, delaktighet och
trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet.
Många flyktingar har trauman som behöver bearbetas. Borås Stad ska i samverkan med andra utreda möjligheter till rehabilitering.
Gäller: Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och
äldrenämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden

-

Fråga 1
På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att förbättra hälsan hos socioekonomiskt utsatta grupper?
Vilka utbildningssatsningar erbjuds inom hälsoområdet?
Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra som medverkar till en bättre
hälsa? Det kan exempelvis vara aktiviteter kopplade till utbildning, socioekonomiska förhållande, ensamhet, inflytande, socialt och kulturellt deltagande eller något annat som i sin tur leder fram till en ökad
hälsa.

-

Fråga 2
På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta samverkande med insatser för integration, delaktighet och trygghet?

-
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Datum

Instans

2019-01-31

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00106 1.1.4.0

Förvaltningsremiss: Gemensam beredningsprocess för
Borås Stads nämnder

Remissinstanser
1. Arbetslivsförvaltningen
2. Fritids- och folkhälsoförvaltningen
3. Förskoleförvaltningen
4. Grundskoleförvaltningen
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
6. Individ och familjeomsorgsförvaltningen
7. Kulturförvaltningen
8. Lokalförsörjningsförvaltningen
9. Miljöförvaltningen
10. Samhällsbyggnadsförvaltningen
11. Servicekontoret
12. Sociala omsorgsförvaltningen
13. Revisionskontoret
14. Tekniska förvaltningen
15. Vård- och äldreförvaltningen
16. Överförmyndarenheten
17. Valkansliet
Stadsledningskansliet har tagit fram en rutin för en Gemensam
beredningsprocess – Borås Stads nämnder och skickar denna nu på
förvaltningsremiss. För att skapa en tydligare samsyn bland nämnder är
förslaget att det införs en gemensam beredningsprocess. Detta för att
förtroendevalda ska få förutsättningar att fatta beslut på liknande grunder i hela
staden.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Den gemensamma beredningsprocessen gäller för samtliga nämnder med
Kommunstyrelsen som undantag.
Remissvaren ska ha kommit in till Stadsledningskansliet senast den 28 februari
2019. Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i
både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens
namn. Ange diarienummer KS 2019-00106 och remissinstansens namn i
ämnesraden på e-postmeddelandet.
Förvaltningens yttrande skall innehålla en kort sammanfattning.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig).
Carl Morberg
Handläggare
033 358429
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Gemensam
beredningsprocess
– Borås Stads nämnder

Fastställd av: Kommunchefen
Datum: xx 2019
Gäller för: Alla förvaltningar
För revidering ansvarar. Stadsledningskansliet
Gäller tills vidare
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Borås Stads nämnder | Gemensam beredningsprocess

Gemensam
beredningsprocess –
Borås Stads nämnder
För att skapa en tydligare samsyn bland nämnder införs en gemensam beredningsprocess
för samtliga nämnder. Detta för att förtroendevalda ska få förutsättningar att fatta beslut
på liknande grunder i hela staden.
Den gemensamma beredningsprocessen gäller för samtliga nämnder med Kommunstyrelsen
som undantag. Då Kommunstyrelsen har en annan organisation kring nämnden med
olika programområden för Kommunalråden.
Detta dokument är till för att fastställa hur den gemensamma beredningsprocessen ska
se ut samt vänder sig till förvaltningschefer, nämndens presidium, handläggare samt
nämndsekreterare.

Ärendet kommer in
Ett ärende kan komma in till förvaltningen via telefon, personligt besök, post, e-post,
antingen direkt till nämndsekreteraren, till en handläggare eller till en förtroendevald.
Ärenden kan också initieras inom nämnden/förvaltningen.

Registrering/diarieföring
Ärendet registreras i nämndens diarium1. Registrering sker normalt samma dag som
ärendet inkommer.

Ärendefördelning
Efter registrering fördelas ärendet till en handläggare. I samband med ärendefördelningen
kan också det datum handläggningen ska vara klar fastslås, d v s när skrivelsen ska vara
klar för fortsatt ärendeberedning i presidium och nämnd.

Politisk avstämning
Ansvarig handläggare läser in sig på ärendet och stämmer av inriktningen för beslutsunderlaget
med nämndens ordförande.

Handläggarens beredning
Ärendet handläggs och beslutsunderlag tas fram till presidiet. Handläggare meddelar
nämndsekreteraren när beslutsunderlaget är klart.
Beslutsunderlaget som tas fram ska minst innehålla en skrivelse2 med följande rubriker:
Förslag till beslut
Sammanfattning
Beslutsunderlag
Beslutet expedieras till
1
2

Se anvisningar för diarieföring för ytterligare information
Mallar för detta med instruktioner finns i Ciceron
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Sekreteraren förbereder kallelsen
Nämndsekreteraren listar ärenden i Assistenten3 och stämmer av med förvaltningschef vilka
av ärendena som ska vara med på kallelsen och ordningen dem emellan. Beslutsunderlagen
ska godkännas och kontrolleras av förvaltningschefen.
Kallelse och handlingar överlämnas till nämndens presidium, praxis för detta är 2-3
arbetsdagar innan.

Ärendeberedning med presidiet
Vid ärendeberedningen ska presidiet, förvaltningschef samt nämndsekreterare närvara,
eventuellt kan andra berörda tjänstemän deltaga vid behov. Ärendeberedningen syftar
till att gå igenom de ärenden som ska behandlas på nästkommande sammanträde.
Vid ärendeberedningen fastställs kallelsen med föredragningslista och om något av ärendena
ska föredras inför nämnden. I de fall ett ärende ska beredas ytterligare tas ärendet upp
för ärendeberedning vid senare tillfälle, alternativ kompletteras ärendet innan det går
vidare till nämnd.
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena4.
Presidiemötet ska hållas innan utskicksdatum, rekommendationen för detta är 2-3
arbetsdagar innan.

Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag skickas till nämnden
Efter ärendeberedningen med presidiet görs ev. justeringar och därefter skickas kallelse
med föredragningslista och beslutsunderlag till nämnden. Kallelsen ska tillställas varje
ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer5, praxis är 5 arbetsdagar.

Sammanträdet
De ärenden som är med på föredragningslistan behandlas och beslut fattas. Nämndsekreteraren
för protokoll.
Vid nämndens sammanträden får, i den mån nämnden för särskilt fall beslutar annat,
tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i ärenden som berör
vederbörandes verksamhetsområde6.
Nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden som ska hållas
inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning eller
omfattas av sekretess7.
Protokoll och justering
Nämndsekreteraren färdigställer protokollet, protokoll justeras av ordföranden och en
ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart8.

3
4
5
6
7
8

4

Borås Stads applikation för att visa sammanträdeshandlingar för förtroendevalda
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §10
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §10
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §13
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §11
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §20
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Expediering
Nämndsekreteraren anslår protokollet digitalt och publicerar det på webbplatsen.
Skrivelse expedieras till berörda och protokollsutdrag hålls internt för egen del.
Eventuella reservationer och särskilda yttranden tillförs skrivelsen innan expediering.
Dessa tillförs aldrig vid extern expediering.

Arkivering
Ärendet avslutas och handlingar som ska arkiveras, arkiveras. Sammanträdesprotokoll
arkiveras årsvis.
Grafisk bild av tider
Kallelse till
presidium
2-3 arbetsdagar
innan presidium

Ärendeberedning
med presidium
2-3 arbetsdagar
innan utskickdatum

Kallelse med
föredragningslista
6 arbetsdagar innan
sammanträde

Sammanträde
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Sammanträdesdatum

2019-01-30
Fritids- och
folkhälsonämnden
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Dnr FOFN 2018-00148 3.7.1.0

Uppföljning av Överenskommelsen i Borås samt
sammanställning av remissvar
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden har tagit del av uppföljningen och godkänner
sammanställningen och sänder den vidare för kännedom till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommen med De
idéburna organisationerna i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden har
samordningsansvaret för arbetet och ansvarar för uppföljning gentemot
Kommunstyrelsen. Nämnden gett alla nämnder och bolag i uppdrag att
redovisa sitt arbete med De idéburna organisationerna.
Svaren för uppföljningen har också legat till grund för den gemensamma plan
som antagits av Samrådet för Överenskommelsen.
Resultatet i uppföljningen är positiv och visar att Borås Stad har en mångfald av
samarbeten och samverkan med de idéburna organisationerna, fördelat på
många olika nämnder och bolag. Förutsättningarna för att kunna samverka med
idéburna varierar mellan nämnder och bolag beroende på uppdrag och
huruvida ens verksamhet styrs av lagkrav eller inte. En samverkansform är
Idéburet offentligt partnerskap (IOP), där det till dags datum finns sexton olika
IOP mellan nämnder och de idéburna. För tre år sedan fanns inga IOP i Borås
Stad.
De svårigheter som både kommunen och idéburna ser i arbetet med att
utveckla och fördjupa samverkan är framförallt resursmässig. Detta då
föreningslivet till stor del bygger på ideella krafter som bidrar med ideella
insatser och mervärden betyder oftast att kommunen måste ansvara för hela
finansieringen för verksamheten.
Nämnder som har lagstadgad verksamhet upplever också att de idéburna ibland
har små resurser, både kunskapsmässigt och personellt, för att hantera vissa
målgrupper och samarbeten med staden i den omfattning som kan behövas.
Andra svårigheter som nämnts är att matcha de idéburna och kommunens
behov och att få till konstruktiva möten och långsiktiga relationer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-30
Fritids- och
folkhälsonämnden

Därtill finns det många områden där nämnder och bolag vill fortsätta att
utveckla samverkan med idéburna. Där ibland evenemang, olika aktiviteter för
invånarna i olika sammanhang, värdegrundsarbete och sociala insatser.
Samrådet för Överenskommelsen styr det övergripande arbetet. I kommunen är
det Fritids- och folkhälsonämnden som har uppdraget att samordna arbetet i
staden. Utöver en processledare inom förvaltningen finansierar även nämnden
en 40% processledartjänst för de idéburna. Syftet är att personen tillsammans
med staden skall driva det övergripande arbetet inom Överenskommelsen.
Fokus har hittills varit på;
- Informationsspridning och metodstöd
- Skapa en långsiktig struktur för arbetet med Överenskommelsen
- Utbildning
- Dialoger
- Omvärldsbevakning
- Nätverk mellan förvaltningar
- Modell för att illustrera arbetet med Överenskommelsen
För att Överenskommelsen ska utvecklas krävs en ständig dialog på alla nivåer i
den kommunala organisationen. Utbildning och information är prioriterade
områden för såväl politiker, tjänstepersoner och de idéburna.
Överenskommelsen i Borås
Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De idéburnas
organisationer, såsom föreningar, studieförbund, trossamfund, sociala företag
med flera i Borås, ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Arbetet drivs
av ett gemensamt samråd med representanter från Borås Stad, Trossamfunden,
Föreningsrådet, Studieförbunden i Borås och Social ekonomi Sjuhärad.
Den gemensamma utmaningen är hur vi kan utveckla och upprätthålla
välfärden när det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social
sammanhållning. I detta arbete stärks boråsarnas delaktighet och möjlighet att
påverka.
Tillsammans ska parterna inspirera till samverkan, mobilisera kring
gemensamma intressen och utveckla samarbetsformer inom ramen för
Överenskommelsen i Borås.
Överenskommelsen i Borås utgår från sex principer, självständighet och
oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och långsiktighet,
som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund, som skall hjälpa oss att
förhålla oss till varandra när vi vill samverka.
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Beslutsunderlag
1. Uppföljning av Överenskommelsen 2017-2018- Sammanställning av svar
från remissvar från Borås Stads nämner och bolag och enkätsvar från de
idéburna organisationerna. 2019-01-30
2. Sammanställning av remissvar i uppföljning för Överenskommelsen 2018,
2019-01-30

Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2019-02-05.
Håkan Eriksson (C)
Ordförande

Christer Lundberg (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-02-06.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare
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Uppföljning av Överenskommelsen
2017-2018
Sammanställning av svar från remissvar från Borås Stads nämner och
bolag och enkätsvar från de idéburna organisationerna.
2019-01-14

Redaktörer: Andes Hjort, Idéburna organisationer och Malin Andersson, Fritids- och
folkhälsoförvaltningen Borås Stad
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Inledning
I december 2016 beslöt Kommunfullmäktige att anta Överenskommelsen. Nu när två år har gått
har det genomförts en uppföljning.
Under hösten 2018 ställdes därför frågor till alla nämnder och bolag samt idéburna som skrivit
under Överenskommelsen.
Frågorna handlade om hur Idéburna och kommunen har arbetet med att utveckla och fördjupa
samverkan med de idéburna organisationerna, vad samarbetena har gett boråsarna, vad det finns
för svårigheter och hinder i samarbetet/samverkan, hur det Övergripande arbetet med
Överenskommelsen kan utvecklas samt vad man ser behov av att samarbeta kring framöver?
Förutsättningarna för att kunna samverka skiljer sig mycket mellan olika idéburna organisationer
och mellan olika kommunala verksamheter. Större föreningar och organisationer har haft lättare
att hitta samverkan med kommunen och vissa nämnder har verksamheter som har större
möjligheter att samverka med idéburna än andra.
Nedan följer en sammanställning av alla svar från nämnder, bolag och idéburna verksamheter
samt en sammanfattning av vad som gjorts inom det övergripande Överenskommelsearbetet.
Sammanställningen är inte komplett när det gäller allt som sker på området, men det ger en bild
av det som pågår.
Alla svaren från respektive nämnd och bolag finns också i bilaga.

Sammanfattning
Resultatet i uppföljningen är positiv och visar att Borås Stad har en mångfald av samarbeten och
samverkan med de idéburna organisationerna, fördelat på många olika nämnder och bolag.
Förutsättningarna för att kunna samverka med idéburna varierar mellan nämnder och bolag
beroende på uppdrag och huruvida ens verksamhet styrs av lagkrav eller inte. En
samverkansform är Idéburet offentligt partnerskap (IOP), där det till dags datum finns sexton
olika IOP mellan nämnder och de idéburna. För tre år sedan fanns inga IOP i Borås Stad.
De svårigheter som både kommunen och idéburna ser i arbetet med att utveckla och fördjupa
samverkan är framförallt resursmässig. Detta då föreningslivet till stor del bygger på ideella
krafter som bidrar med ideella insatser och mervärden betyder oftast att kommunen måste
ansvara för hela finansieringen för den verksamhet som det handlar om.
Nämnder som har lagstadgad verksamhet upplever också att de idéburna ibland har små resurser,
både kunskapsmässigt och personellt, för att hantera vissa målgrupper och samarbeten med
staden i den omfattning som kan behövas. Andra svårigheter som nämnts är att matcha de
idéburna och kommunens behov och att få till konstruktiva möten och långsiktiga relationer.
Därtill finns det många områden där nämnder och bolag vill fortsätta att utveckla samverkan med
idéburna. Där ibland evenemang, olika aktiviteter för invånarna i olika sammanhang,
värdegrundsarbete och sociala insatser.
Samrådet för Överenskommelsen styr det övergripande arbetet. I kommunen är det Fritids- och
folkhälsonämnden som har uppdraget att samordna arbetet i staden. Utöver en processledare
inom förvaltningen finansierar även nämnden en 40% processledartjänst för de idéburna. Syftet
3

är att personen tillsammans med staden skall driva det övergripande arbetet inom
Överenskommelsen.
Fokus har hittills varit på;
- Informationsspridning och metodstöd
- Skapa en långsiktig struktur för arbetet med Överenskommelsen
- Utbildning
- Dialoger
- Omvärldsbevakning
- Nätverk mellan förvaltningar
- Modell för att illustrera arbetet med Överenskommelsen
För att Överenskommelsen ska utvecklas krävs en ständig dialog på alla nivåer i den kommunala
organisationen. Utbildning och information är prioriterade områden för såväl politiker,
tjänstepersoner och de idéburna. Detta är områden som nämnder och bolag också svarar på
frågan vad det Övergripande arbetet med Överenskommelsen kan göra för att stödja en fortsatt
utveckling. Andra områden som lyfts är att det behövs övergripande samtal, fokus på frågor som
rör samarbeten mellan det offentliga och ideella och stöd i vissa konkreta frågor.
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Insatser inom det övergripande arbetet med
Överenskommelsen
Samrådet för Överenskommelsen styr det övergripande arbetet. I kommunen är det Fritids- och
folkhälsonämnden som har uppdraget att driva och samordna arbetet i staden. Utöver en
processledare inom förvaltningen finansierar även nämnden en processledare på 40 % för de
idéburna. Syftet är att personen tillsammans med staden skall driva det övergripande arbetet inom
Överenskommelsen.
Det vi hittills har fokuserat på har varit:
-

Informationsspridning och metodstöd
Skapa en långsiktig struktur för arbetet med Överenskommelsen
Utbildning
Dialoger
Omvärldsbevakning
Nätverk mellan förvaltningar
Modell för att illustrera arbetet med Överenskommelsen

Informationsspridning och metodstöd
Den hemsida och sida på Facebook som finns för Överenskommelsen har utvecklats. Dessa är
viktiga plattformar för att information om arbetet skall vara tillgänglig och transparant så som
Överenskommelsen principer säger. Där finns nu en mängd material, bland annat befintliga
IOP:er, dokumentation från möten, inbjudningar, goda exempel, nyheter, studiematerial med
mera.
Därtill har Överenskommelsen i Borås presenterats i en rad sammanhang allt från nationella och
regionala sammanhang och i andra kommuner samt i våra egna nämnder och förvaltningar och
nätverk och andra forum där föreningar och kommunen möts.
Tillsammans med studieförbunden har ett studiematerial utvecklats.
Tillsammans med Koncerninköp på Stadsledningskansliet, Arbetslivsförvaltningen och SKL har
ett stödmaterial kring utveckling av IOP (Idéburet offentligt partnerskap) utvecklats.

Skapa en långsiktig struktur för arbetet med Överenskommelsen
Då det sedan tidigare redan funnits många samarbeten och sammanhang där möten mellan
idéburna och kommunen förekommer så har vi arbetat för att Överenskommelsen skall vävas in i
befintliga strukturer. Det har dels handlar om att väva in Överenskommelsen i Fritids- och
Folkhälsoförvaltningens samarbetsuppdrag kring lokalt inflytande. Befintliga nätverk och andra
forum som redan finns utifrån geografisk område eller intresseområden ser vi som den praktiska
basen för att utveckla samverkan inom ramen för Överenskommelsen principer och
samarbetsområden. Det är i de sammanhangen där vi möts och pratar konkret om vad vi vill göra
tillsammans som samverkan och samarbeten börjar och utvecklas.
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Utbildning
Under 2018 genomfördes en utbildning, med Jenny Risfelt kring samverkan mellan den ideella
och offentliga sektorn.
Dialoger
Flera dialoger har genomförts dels kring idéburnas organisering och samverkan sinsemellan och
dels mellan kommunen och idéburna. Ett årligt stormöte har hållits.
Under 2018 genomfördes fyra FRÖ-möten (Forum för relationer i Överenskommelsen) som
syftar till att under informella former, oftast över en lunch, mötas och lära om varandras
verksamhet. Teman under 2018, Psykisk ohälsa (RSMH och FOF), Brygghuset och europeisk
volontärtjänst, Smarta Kartan och RFSL:s utställning ”Så minns vi -finns vi!”
Omvärldsbevakning
Vi har deltagit i SKL:s nätverk kring utveckling av IOP och flera av deras seminarier som syftar
till att lära av varandra och utveckla arbetet med civilsamhället.
Nätverk mellan förvaltningar
Fritids- och folkhälsförvaltningen har bjudit in till nätverk mellan förvaltningarna. Syftet med
nätverket har varit att skapa goda förutsättningar för att samarbetet mellan staden och de
idéburna skall kunna utveckla och fördjupas. Utmaningen är att gemensamt med de idéburna
upprätthålla och utveckla välfärden. Detta genom att utbyta erfarenheter och information mellan
förvaltningarna (Ex vad är på gång, goda exempel), Identifiera behov av stöd som behövs i
processen, identifiera kommunala intresseområden gentemot de idéburna och identifiera och
genomföra gemensamma aktiviteter (Ex utbildningar, dialogforum).
De förvaltningar som deltagit är Vård- och äldreförvaltningen, Kulturförvaltningen, Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen, Grundskoleförvaltningen,
Förskoleförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Modell för att illustrera arbetet med Överenskommelsen
För att beskriva hur strukturen för arbetet med att utveckla arbetet i Överenskommelsen skall ske
har vi tagit fram ”Överenskommelsehuset” som en modell som skall illustrerar detta.
Beskrivning av modellen finns nedan och skall kopplas till bilden på nästa sida.
Taket, grunden och husets ytterväggar är själva Överenskommelsen med dess samverkansområde
och 6 principer som beskriver hur vi skall samarbeta, delvis hur vi skall förhålla oss till varandra.
För att arbetet skall bli långsiktigt och för att det skall bli konkreta samarbeten behöver huset ett
innehåll. Utan innehåll i huset genererar vägar och tak ingen nytta.
På nedersta våningen hittar vi olika samverkansformer. Här finns ett rum för nätverk och råd där
kommunen och idéburna möts kring olika områden. Här finns våra nätverk som bygger på
geografiskt område samt ett antal nätverk och råd i staden som bygger på gemensamma
intresseområden, såsom integration, psykisk ohälsa och så vidare.
På bottenplan finns också ett rum för alla de enskilda dialoger som pågår mellan föreningar och
kommunen och våra FRÖ-möten.
6

Nedersta våningen behövs också för att det skall finnas fler våningar och för att man skall
komma vidare till nästa våning.
Det skulle kunna finnas fler rum på nedervåningen. Exempelvis ett rum politiken möter en större
bredd av idéburna.
På våning två beskrivs det Samråd som finns för Överenskommelsen. Husets mittpunkt som är
navet för övriga rum i huset. På våningsplanet finns också de stödfunktioner och arbetssätt och
metoder vi jobbare med inom väggarna för Överenskommelsen.
På översta våningen finns det ett enskilt rum för idéburna där de jobbar för att hitta varandra och
för att samverka kring gemensamma intresseområden gentemot kommunen. Kommunen har
också ett eget rum där vi jobbar med att skapa strukturella och ekonomiska förutsättning för
Överenskommelsen. Där inryms bland annat vårt nätverk mellan förvaltningarna. Dialog med
nämnderna. Då lärandet av varandra är väldigt centralt för att vi skall lyckas med arbetet har även
det skapats ett rum för det. I det ryms bland annat utbildning om varandras verksamhet.
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Sammanställning av de sätt som Idéburna och kommunen har
genomfört för att utveckla och fördjupa samverkan
Det är inte möjligt att dokumentera allt samarbete och samverkan som sker mellan idéburna och
kommunen. Nedan följer exempel som uppgetts av kommunala nämnder/bolag och idéburna.

Nämnder och bolag
-

-

-

Trygghetsvandringar.
Medborgardialoger
Nytt centralt samarbetsavtal mellan AB Bostäder och Hyresrättsföreningen
Områdesdagar (Norrby, Hässleholmen, Trandared, Hulta, Sjöbo och Göta) (AB-bostäder)
AB Bostäder som är en av huvudmännen i Borås Folkhögskola samarbetar kring
”Destination gymnasiet” som hjälper ungdomar för att få godkända betyg.
Mobilt info Center (AB-bostäder, Borås Energi och miljö).
Sommartorsdagarna (AB-bostäder)
Effektiv samordning för trygghet (EST).
Kretsloppsveckan och kretsloppet (AB-bostäder och Borås Energi och miljö).
Drömstadsprojektet tillsammans med Navet (Borås Energi och miljö) Simskola för kvinnor
(AB-bostäder)
Lokala idrottsföreningar i samarbete med Västra Götalands Idrottsförbund och Borås Stad
arrangerar aktiviteter inom ramen för ”Sport For You” (AB-bostäder).
Luciafirande (AB-bostäder)
En part i trygghetsvandringar (AB bostäder, Tekniska nämnden)
Pinocciocup (AB Bostäder)
Norrbys Nobelfest (AB-bostäder)
Sponsringssamarbeten (AB-bostäder)
Nämnder köper tjänster av idéburna
Fotbollsskola
Samråd i samband med detaljplaner (Samhällsbyggnadsnämnden)
Upplåter lokaler till idéburna (Vård- och äldrenämnden)
Boendelösning och utbildning för ensamkommande (Individ och familjeomsorgsnämnden).
Anlitar brukarrådet för brukarrevision av verksamhet (Individ och familjeomsorgsnämnden).
Dialog och kontaktvägar för att möta behovet bland utsatta EU-medborgare (Individ och
familjeomsorgsnämnden).
Samarbetar löpande med olika föreningar och organisationer för att stärka olika kulturfält i
staden samt att höja kvalitén och medborgarnas delaktighet i stadens kulturverksamheter.
Exempelvis genom lyfta ämnen i utställningar eller workshops, samverka i syfte att stärka
specifika kulturområden eller att genomföra arrangemang tillsammans, där specifika
målgrupper eftersträvas (Kulturnämnden).
Samarbetet med flera idéburna inom öppna förskolorna och Familjecentralerna. Där arbetar
nämnden bland annat med att skapa sociala nätverk, arbetar med integration och delaktighet
med besökarna (Förskolenämnden).
Samverkan sker med idéburna inom AGAPE kring ungdomar som har fyllt 18 år och som
har fått avslag på sin asylansökan (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden).
Deltagit i intresseråd och nätverk med idéburna verksamheter (Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden).
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-

-

-

-

Vi har deltagit i utbildningsinsatser som arrangerats inom ramen för det övergripande
Överenskommelsearbetet (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden).
Informationsutbyte
Arrangemanget Skördefesten (Kulturnämnden).
Budget- och skuldrådgivarna träffar flera föreningar för att berätta om sin verksamhet och
den rådgivning som invånarna i Borås har möjlighet att få (Miljö- och konsumentnämnden).
Samarbete med en mängd olika ideella föreningar, trädgårdsföreningar, biodlarföreningar,
naturvårdsföreningar med mera inom ramen för LONA-projekt (Lokala naturvårdsinsatser
som är ett samarbete mellan Länsstyrelse och Kommun) och likande arbete. Ex
Konsumentrådgivarna har t.ex. samarbete med kvinnoföreningar på Norrby/Hässleholmen
inför genomförandet av föreläsningstillfällen och annat förebyggande arbete (Miljö- och
konsumentnämnden).
Vid flertalet olika evenemang som äger rum i Borås (Flera nämnder).
Genom framtid tillsammans (Grundskolenämnden).
Deltar i orts råd och områdesnätverk tillsammans med idéburna (Grundskolenämnden).
Insatser av Tjejjouren och Sport For You på Sjöboskolan (Grundskolenämnden).
Samverkan med de idéburna ska genomsyra hela Fritids- och folkhälsoförvaltningens
verksamhet. Inom den öppna ungdomsverksamheten och mötesplatserna utgör samverkan
med civilsamhället ett av tre prioriterade verksamhetsområden. Utöver föreningsdrivna
mötesplatser verkar civilsamhället fysiskt på de olika mötesplatserna, i baden, på våra
anläggningar för att bedriva verksamhet och för att komplettera och förbättra kontaktytan till
medborgarna.
Genom samarbetsuppdraget Lokalt inflytande samordnas sju områdesnätverk och fyra
ortsråd, vilka bygger på en samverkan lokala aktörer sinsemellan med syfte att utveckla
närområdet, med stöd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen deltar i nätverk och andra
sammankomster såväl internt i kommunen som externt med De idéburna och andra
organisationerna för att ”nätverka” och fördjupa kunskaperna och utveckla arbetet inom
ramen för Överenskommelsen.

Konkreta exempel på insatser från Fritids- och folkhälsonämnden följer nedan
-

-

-

Föreningarna på Boda och Hässleholmen var med och formade visionen för Bodaområdet. I
samband med utvecklingen av området sker det en kontinuerlig dialog om den i framtida
gemensamma verksamheten med de föreningar som är tänkt att verka på eller i området.
Inom ramen för arbetet med bidragsutredningen sker gemensamma utbildningar och träffar
för att arbetet och förhållningsättet i utredningen skall gå enligt Överenskommelsens
principer.
Inom ramen för barnsäkerhet sker två utbildningar, ”Cykla säkert” och Första hjälpen, för
elever i årskurs 5.
I arbetet med ny detaljplan för Norrby sker det en dialog med föreningarna som använder
Kronängsparken som arena för fotboll.
Föreningsdialog med Mariedals IK om utvecklingen av friluftsområdet Kransmossen.
Föreningsdialog med Byttorps IF om utvecklingen av området kring Byttorps IP.
Byttorps IF utvecklar tillsammans med förvaltningen en föreningsdriven öppen
ungdomsverksamhet på området.
Hestra IF utvecklar tillsammans med förvaltningen en föreningsdriven öppen
ungdomsverksamhet på området.
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-

Dialog med Borås Skytteallians om ett nytt skyttecenter i Borås.
Ett nätverk av möjligheter - Sociala föreningar informerar om sin verksamhet för kommunen
och andra offentliga verksamheter.
Administratörsträffar för föreningsanställda i samarbete med SISU.
Dialog med IK Ymer och Borås Skidlöparklubb om utvecklingen av Ymer-området.
Barnsäkerhet – samarbete med NTF och Livräddningssällskapet.
Regelbundna träffar i områdesnätverken där man gemensamt gör insatser som främjar
trygghet och gemenskap i områdena.
Stöd till och kontinuerlig dialog med ortsråden i Fristad, Dalsjöfors, Sandared- och
Viskaforsbygden.
Samordning av områdesnätverken för att utveckla det lokala arbetet.
Kontinuerlig dialog med föreningar på Hässleholmen för samverkan kring utvecklingen på
området till exempel på områdesnätverk och på intresseföreningen.
Utbildningen ”Rusta dig för valet” och flera delar i satsningen för att öka valdeltagandet.
Föreläsningsinsatsen ”Mellan klan och stat – somalier i Sverige”.
Urban kultur på Hässleholmen – sommar 2018 + att satsningen kommer att fortsätta under
lov.
Samtal om äldres hälsa med studieförbund.
Frågat verksamma föreningarna på Träffpunkt Simonsland om att gemensamt arbeta kring
frågor som berör dem, t ex öppettider på Träffpunkten. Dock inget intresse från berörda.
Öppen ungdomsverksamhet på Kulturföreningen TÅGET och Gustav Adolfs
församlingshem.
Projektet En kommun fri från våld utvecklar det våldspreventiva arbetet tillsammans med
föreningsliv, studieförbund, Fristads folkhögskola och hyresgästföreningen.
Diverse aktiviteter på våra mötesplatser. Till exempel kvinnocafé på Norrbyhuset.
Simskola för kvinnor, främst på Hulta/Hässleholmen, Sjöbo och Norrby.
Områdesnätverken planerar och genomför lokala aktivitetsdagar och andra arrangemang
tillsammans med Idéburna på området.
Lovverksamhet över hela staden planeras och genomförs med Idéburna.

Idéburna organisationer
-

-

Dialog på Träffpunkt Simonsland (Bredareds Golfklubb)
Borås släktforskare arrangerar en stor mässa i Borås under 2019 och får hjälp av Borås TME.
Vi har även inlett ett samarbete med Svenska kyrkan (Caroli), där vi knöt kontakten på ett av
Överenskommelsens möten. Vi har även kontakt med kommunledningen i frågan. I övrigt
har vi som vanligt samarbeten med Borås Stadsarkiv, Borås Museum och Stadsbiblioteket i
Borås. Vi har fått bra respons på önskan om att ställplatser snabbt ska ställas i ordning.
Informationsutbyte med äldreombudsmannen Maria Nilseus. (SKPF avd 283)
Brottsofferjouren arrangerar årligen föreläsningar kring brottsofferstödjande verksamhet och
deltar i nätverk på olika håll. (Brottsofferjouren Borås Sjuhärad)
Deltagit i Arbetslivsförvaltningens möte den 26 feb 2018, "Nätverk för integration".
Deltagande i flera möten i syfte att skapa ett ortsråd i Viskaforsbygden. Detta arbete
fortsätter på olika sätt. En tråd som tagits upp är situationen om folkhälsan för barn och
unga i Viskafors utifrån Välfärdsbokslutet 2016. Den 18 oktober anordnas ett möte för att
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-

-

diskutera hur barn och unga har det i förhållande till Viskaforsskolans högstadium. (Röda
Korset Viskafors)
Administratörträffar mm. Arrangerat en studiedag för idrottslärarna i grundskolan
tillsammans. (IK Ymer)
Svenska kyrkan vill samverkan och vi är en relativt stora och samverkar på många olika sätt.
Exempel på samverkan: Agape, IOP-avtal. GA ungdomsgård. Flertal nätverk. Kyrkoherde
och ordförande i kyrkorådet är med i samrådet. Vi är en av aktörerna i flera aktiviteter och
arrangemang i staden. Mycket av vårt arbete som kyrka är i samverkan.
Samarbete med övriga pensionärsorganisationer CPR-LPR (SKPF Avd 12)
Deltagit tillsammans med staden, föreningar och nätverk kring IOP. Kontaktat ansvarig
tjänstemän för att bjuda in till IOP-avtal. (Kvinnojouren)
Olika möten med arbetslivsenheten och fritid och folkhälsa. Deltagit i träffar ang.
bidragsutredningen m.m. (Kyrkornas Flyktingrådgivning)
Familjedag, Mukulat, Utbildning hjärt- o lungräddning, medieutbildning tillsammans med
andra finska föreningar och trossamfund. (Borås Finska Förening)
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Sammanställning av befintliga Idéburet offentligt partnerskap
(IOP)
Idéburet offentligt partnerskap är en partnerskapsmodell mellan den idéburna och den offentliga
sektorn. I september 2016 antog kommunfullmäktige reglerna för idéburet offentligt partnerskap
(IOP). Idag finns 14 befintliga IOP:er mellan de idéburna oh staden. Nedan följer en lista över de
som är tecknade hittills.
Urban Views - Uppsökande mot unga som saknar myndighetskontakter. Genom projektet Urban
Views, ge unga Boråsare som idag är arbetslösa och står utanför ”samhällssystemet” utan
myndighetskontakter, chans att få stöd och hjälp.

Arbetslivsnämnden och ABF Sjuhärad
AGAPE - Ensamkommande ges möjlighet att få bo och utvecklas i Borås.
RFSL, Svenska kyrkan, Pingskyrkan EFS, Rädda Barnen, Röda Korset, Elfsborgs IF, Reefuges
Welcome och Individ och familjeomsorgsnämnden.
Utveckling av parasporten - Ge fler möjlighet att delta utifrån var och ens möjligheter i
Sjuhäradshallen.
Västra Götalands Idrottsförbund/SISU och Arbetslivsnämnden och Fritids- och
folkhälsonämnden tillsammans.
Verksamhet för sverigefinländska åldringar
Allaktivitetshuset för finlandssvenskar (Finska föreningen) och Vård och Äldrenämnden.
Utbildning av stadsdelsvärdar
Borås Folkhögskola och Arbetslivsnämnden.
”Hitta Ut” – Tillhandahåller kontroller och kartor till medborgare och turister i stora delar av
Borås.
Hestra IF och Fritids- och folkhälsonämnden.
Älskade barn – Föräldrastödsprogram för nyanlända
Studiefrämjandet och Fritids- och folkhälsonämnden.
Boråsklassikern – Drift och utveckling av Borås klassikern (Kretsloppet, Linnémarchen,
Klassikerskidan, Viaredssjön runt, Borås Open Water)
Korpen och Fritids- och folkhälsonämnden
Jobb tillsammans – Ungdomar i eller på väg in i utanförskap får praktik och arbete hos
Elfsborgs sponsorer
IF Elfsborg och Arbetslivsnämnden i samverkar med Grundskolenämnden och Fritids- och
folkhälsonämnden.
Framtid tillsammans - Syftet är att få in fler ungdomar som befinner sig i eller på äg in i
utanförskap i olika aktiviteter för att på så sätt skapa en meningsfull tillvaro för dem. För
samverkande föreningarna kan detta på sikt betyda fler medlemmar.
IF Elfsborg och Arbetslivsnämnden samverkar med Grundskolenämnden och Fritids- och
folkhälsonämnden.
”Sports for you” – Skapar möten mellan barn och idrott och gör det möjligt för dem att bli
föreningsaktiva.
Västra Götalands Idrottsförbund/SISU, Arbetslivsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden.
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Guldkanten - Drift och utvecklig av restaurang och aktiviteter för äldre på trygghetsboendena
spinnaren och Trappen.
Guldkanten restaurang och catering, Vård och Äldrenämnden och Arbetslivsnämnden.
SPIRA – Stöder invandrare med behov av mycket stöd med språkträning och jobbsökande.
Studieförbundet vuxenskolan och Arbetslivsnämnden.
VIP - Våldspreventiva studiecirklar riktade till personer med kognitiv funktionsnedsättning inom
Sociala omsorgsförvaltningen.
Studieförbundet vuxenskolan och Sociala omsorgsnämnden
Norrby för Norrby – Ska bidra till en bättre integration för främst kvinnor med en socialt utsatt
livssituation på stadelen Norrby.
Norrby IF och Arbetslivsförvaltningen
Öppen ungdomsverksamhet – Öppen ungdomsverksamhet i Gustav Adolfs församlingshem i
centrala Borås.
Svenska kyrkan och Fritids. och folkhälsonämnden
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Exempel på vad samarbete och samverkan bidragit till
boråsarna
Nedan följer saker som nämnder/bolag och idéburna i uppföljningen uppger att deras
samarbete/samverkan bidrar till för Boråsarna. Dessa exempel och också varit underlag till den
plan som skapat för Överenskommelsen 2019-2022, då det indikerar inom vilka områden som
det hittills funnits intresse att samarbeta och samverka kring.

Nämnder och bolag
-

Utbildning för ungdomarna i AGAPE
63st elever har fått 66 timmars coaching inom ”Destination gymnasiet”.
Sysselsättning och arrangemang för barn och unga.
Mötesplatser för Boråsarna
Servering av mat till äldre på boende och andra Boråsare.
Direktupphandling med Folkuniversitetet gav ett ökat utbud av aktiviteter på en av Social
omsorgsnämndens träffpunkter. Locka fler till träffpunkten och bryta isoleringen
Direktupphandling med Folkuniversitetet gav ett ökat utbud av aktiviteter på en av Sociala
omsorgsnämndens träffpunkter. Locka fler till träffpunkten och bryta isoleringen.
Boendelösning och utbildning ör ensamkommande barn.
Mötesplats för människor med beroendeproblematik.
55 kulturaktiviteter under hösten för personer med demenssjukdomar.
Kulturområden i staden har stärkts.
Samarbetet lyfter kvalitén och utbudet i stadens kulturliv.
Samarbetet med idéburna inom öppna förskolorna och Familjecentralerna har många
besökare hittat sitt intresse och sitt sociala nätverk genom att få lära känna föreningarna.
Ett mer varierat utbud av aktiviteter och engagemang.
På lång sikt skapas goda relationer mellan Borås Stad och civilsamhället.
På kort sikt åstadkoms kontinuerligt aktiviteter, både ur ett områdesperspektiv men även
riktade insatser vid särskilda tidpunkter, såsom lovverksamhetenEn bredd av aktiviteter- samt att vi når en bredare målgrupp. Vår ambition är att det skapar
en ökad vi-känsla, trygghet, glädje, kunskap och delaktighet.
Öka säkerheten och upplevelsen av tryggheten inom ramen för Säker och Trygg kommun.

Idéburna organisationer
-

-

Med överenskommelsen har de idéburnas roll blivit tydligare i samverkan. Med
gemensamma krafter och resurser kan vi verka och skapa tillsammans vilket är positivt för
boråsarna.
Vi satsar mycket på utbildning, men fokus på vår verksamhet är att de som besöker något av
våra arrangemang ska trivas tillsammans och ha en meningsfull fritid.
Kompetensutvecklat personal i brottsofferfrågor. Ett väl fungerande nätverk för stöd till
brottsoffer.
Idrotts och rekryteringsaktiviteter på tre områden i Borås, Parasport i Sjuhäradshallen för
målgruppen
I Vi tillsammans och Framtid tillsammans har ca 100–130 ungdomar fått sysselsättning i
form av arbete eller studier efter praktik
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-

-

-

-

En tydlig verksamhet genom exempelvis IOP för Spira som bidrar till ökad
samhällsinformation och förbättrat språk för målgruppen med goda resultat i
uppföljningarna.
Vi utvecklar vårt friluftsområde gemensamt vilket förhoppningsvis gör att boråsarna får ett
ännu finare område att vistas i. (IK Ymer)
Att dessa ensamkommande ungdomar fått ett boende och en kontinuitet i skolarbetet och
omges av trygga vuxna som hjälper dem i vardagen, med skolarbetet, med aktiviteter, bryr sig
om dem och därmed främjar deras hälsa och förhindrar att de dras in i olika
gängkonstellationer och kriminalitet. På lång sikt kommer detta också att leda till
välfungerande medborgare i vårt samhälle.
En samsyn med förvaltningarna som kommer att förbättra för flyktingar som kommer hit.
Speciellt på lång sikt.
Vi har lyckats öka kännedomen om Boråsklassikern, och är på god väg att alla
motionsintresserade ser Boråsklassikern som sin egen personliga utmaning under
kalenderåret, genom att klara av minst 4 av 5 arrangemang i klassikern. Vi har utvecklat
klassikern till att nu vara en klassiker anpassad för alla, genom att det nu finns tre olika
klassikerdelar
Social samvaro
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Hinder och svårigheter i arbetet med att utveckla och fördjupa
samverkan
Att samarbeta och samverka är inte alltid lätt och för att veta hur vi kan utveckla och fördjupa vår
samarbete framöver så ställdes frågan kring de hinder och svårigheter som upplevts hittills.

Nämnder och bolag
-

-

-

-

Matcha verksamheternas (Idéburna och kommunala) behov
Svårt att hitta rätt person i de olika föreningarna.
Att få till konstruktiva möten och långsiktiga relationer.
Mötet med ideella resurser innebär mer arbete kvällar och helger.
Att samverka och hitta samverkan tar tid.
Ekonomiska förutsättningar för att samverka med föreningslivet, då föreningslivet till stor
del bygger på ideella krafter. Kan bidra med ideella insatser och mervärden med detta
betyder oftast att kommunen måste ansvara för hela finansieringen för den verksamhet som
skall ingå.
Hitta resurser för att betala idéburna som vill utveckla verksamheten enbart genom
ekonomisk ersättning.
De idéburna skall vara ett komplement till och inte ersättning för Vård och
äldreförvaltningens verksamhet och ibland är ansvarsgränsen svår att bedöma.
Upplevelsen är ibland att de idéburna har för små resurser både kunskapsmässigt och
personellt för att hantera vår målgrupp på sociala omsorgsförvaltningen.
Lagstyrda/reglerade ansvarsområden och verksamheter i kommunen kan inte läggas på
idéburna.
Föreningar kan se kommunen som konkurrenter.
De framtida utmaningarna, framförallt för att stötta de idéburna inom kulturområdet, är
ekonomiska utmaningar och förändrade förutsättningar för stadens kulturliv. Med
förändringar kommer också nya utmaningar för föreningslivet, vilket gör att regelverket för
kulturstöd kan komma att behöva justeras något för att bättre möta dagens behov hos
föreningarna.
Ekonomin då föreningslivet till stor del bygger på ideella krafter.
En del föreningar har svårt att få medlemmar att engagera sig, det är lätt att slita ut de som
redan är aktiva.
Samverkan med studieförbund kan försvåras av de inte vet från ett år till ett annat vilka
ekonomiska resurser de har då stor del av ekonomin är i projektform.
Politisk obundenhet har varit svårt för vissa samverkansparter att förstå.
Att idéburna i sin tur ibland har svårt att organisera sig tillsammans.
I Borås, som i många andra kommuner, finns många idéburna organisationer. Alla dessa
organisationer är förvisso en styrka men det gör också svårt att hävda gemensamma
intressen och samlas kring en genomtänkt idé om vad samverkan ska leda till. Läxhjälpen
som erbjuds av många föreningar är ett exempel för detta, eftersom innebörden i begreppet
läxhjälp varierar från förening till förening, från läxläsning till lekstund, bönestund eller
socialt umgänge.
Skolan är en professionell arena som regleras av lagar och föreskrifter och där det finns
tydliga resultatkrav för både elever och personal. Att få en kontinuitet i samverkan med De
idéburna samt att få ut den effekt som förväntas av deras insatser i den lagstadgade
skolvardagen kan bli en utmaning. Aktörer från det idéburna saknar ibland den kompetens
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som krävs för att kunna utföra ett kvalitativt arbete inom skolan. Vidare kan dessa personer
ha svårt att engagera sig efter ett skolschema, då de själva kanske har ett arbete att sköta.
Den samlade bilden av dialogerna i nätverksmötena för Överenskommelsen är att det har
varit svårt att engagera personer att delta i olika samverkansprocesser. Detta gäller såväl
bland de idéburna organisationerna som hos skolpersonalen. Någon måste ständigt blåsa liv i
glöden och det ”någon” är svårt att hitta inom skolan eller De idéburna.
Representanter från olika organisationer och från förvaltningen påtalat är att processer som
bedrivs på central nivå kan vara svåra att förankra på skolnivå. Det gäller att få de insatser
som diskuteras och planeras på nätverksmötena eller stormötena att sippra ner till
medlemmar och lärare.

Idéburna organisationer
-

-

Ekonomiska hinder.
Vi kan alltid göra mer men inte säkert att staden har de ekonomiska möjligheterna att bidra
Vi har en bra samverkan med Borås stad
Vi får en svårare och svårare problembild att ta hand om
Skolans vardag hänger ihop med övriga samhället, tex. familjer, boendesituation, socialtjänst,
föreningsaktiviteter, men också skolans ledning och pedagogisk kompetens.
Det som kan skapa viss osäkerhet är vem i staden man skall vända sig till. Därför vill vi att
allt går genom Fritids- och Folkhälsoförvaltningen.
Att de olika förvaltningarna inte alltid samarbetar t.ex. när det har gällt att få fram boenden.
När ungdomarna fått Tillfälligt Uppehållstillstånd (TUT) uppstår en onödig byråkrati för
ungdomen att få sitt försörjningsstöd.
Att tidsmässigt hinna med att vara delaktig i samverkan och utveckla den.
Kunskapen brister. Samverkan kan prioriteras bort pga tidsbrist. Vi behöver tid för att bygga
förtroenden.
Svårigheter med att hitta rätt tjänsteman men har blivit lättare när en tjänsteman håller i
kontakten.
Bristen på tillräckligt med ekonomiska resurser, vilket begränsar möjligheterna till vad vi vill
åstadkomma fortsättningsvis.
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Områden vi vill samverka kring
Svaren från frågan vad man vill samarbeta kring har varit ett av de underlag som legat till grund
för planen för Överenskommelsen som det övergripande Samrådet sedan beslutar om i januari
2019.
Syftet med planen är:


Att ange riktning och arbetssätt för att arbetet med Överenskommelsen ska bli långsiktigt.



Att visa på de områden där fler idéburna organisationer och delar i kommunen har
gemensamma intressen för att utveckla välfärden i Borås (Se planen i separat bilaga).

Nedan följer en lista över områden som staden och idéburna uppgett i uppföljningen att de vill
samverka kring.

Nämnder och bolag
-

-

Samarbete kring aktiviteter (Aktivitetsansvaret för 16–19-åringar som inte deltar i utbildning
eller annan aktivitet) (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnde)
Medskapande aktiviteter (AB-bostäder).
Få in fler unga i arbete i fastighetsbranschen (praktikplatser, sommarjobbare, lärlingar eller
PRAO-elever och traineer) (AB-Bostäder).
Mötesplatser för unga (AB-Bostäder).
Rekrytera gode män och förvaltare (Överförmyndarnämnden)
Sysselsättning till människor som inte har rätt till daglig verksamhet, men ändå står utanför
ordinarie arbetsmarknad. (Sociala omsorgsnämnden)
Om ett aktivitetshus med psykisk ohälsa blir aktuellt bör en dialog med idéburna föras
(Sociala omsorgsnämnden).
Uppdragstagare för insatser såsom kontaktfamilj och familjehem (Individ och
familjeomsorgsnämnde)
Delar i missbruksvård (Individ och familjeomsorgsnämnde)
Brukarrevisioner och andra former av uppföljning och inflytande över
Verksamhet (Individ och familjeomsorgsnämnde)
Kultur för unga där musik som är en kulturform som intresserar och engagerar många
(Kulturnämnden).
Där är behovet av scener stort och förutsättningarna för fler att kunna uttrycka sig inom
denna genre gynnas av ett ökat samarbete mellan de idéburna och staden (Kulturnämnden).
Inom området social innovation/social sammanhållning inom Kulturnämndens olika
verksamheter.
För stadens sociala sammanhållning, folkhälsa och integration finns stora möjligheter till
samverkan framöver (Kulturnämnden).
Nya inkluderande arbetssätt och att samarbeta för att nå fler målgrupper från alla delar av
samhället, men även för att öka kunskaperna om folkhälsa och att stärka demokratiska
principer genom debatt, dialog och allas rätt att uttrycka sig genom konst och kultur i Borås
Stad (Kulturnämnden).
Budget- och skuldrådgivningen (Miljö och konsumentnämnden).
Miljöstrategiska avdelningen vill samarbete kring sitt verksamhetsområde så som
naturvårdsinsatser med mera (Miljö och konsumentnämnden).
19

-

-

-

-

Inför jubileumsåret 2021 (BoråsBorås TME AB).
Fortsätta möta och fördjupa dialogen med hela civilsamhället, utifrån befintligt arbete inom
våra verksamheter, det politiska samarbetsuppdraget Lokalt inflytande och
Överenskommelsen (Fritids- och folkhälsonämnden).
Fortsatt områdesutveckling i våra prioriterade områden (Sjöbo, Norrby och Hässleholmen)
Hur kan områdesnätverken utvecklas till att innefatta fler föreningar till exempel (Fritidsoch folkhälsonämnden)?
Kan föräldraskapsstöd drivas med hjälp av föreningar (Fritids- och folkhälsonämnden).?
Kan föreningarna ”driva” caféet på Träffpunkt Simonsland genom att teckna ett IOP med
kommunen? Som det är nu så stänger caféet 17.00 när personalen går hem (Fritids- och
folkhälsonämnden).
Ny mötesplats på Bodavallen (Fritids- och folkhälsonämnden).
Troligen tryggare områden (Fritids- och folkhälsonämnden).
Fortsätta och fördjupa arbetet avseende ”Äldres hälsa” (Fritids- och folkhälsonämnden).
Förstärka Mötesplatsernas roll i samverkan med lokalområdet (Fritids- och
folkhälsonämnden).
Utveckla den öppna ungdomsverksamheten ytterligare tillsammans med Idéburna
organisationer (Fritids- och folkhälsonämnden).
Läxhjälp och lässtöd (Grundskolenämnden).
Värdegrundsdagar med syfte att motverka våldsbejakande extremism och stereotypa
könsmönster (Grundskolenämnden).
Friluftsdagar där eleverna får möjlighet att prova på olika idrotter (Grundskolenämnden).
En hälsosam och varierad fritid för barn i ålder 10-12 år. Dessa barn har ofta slutat på
fritidshem efter åk 3 och finns ofta inte heller med i målgruppen för
fritidsgårdsverksamheten (Grundskolenämnden).

Idéburna organisationer
-

-

Ungdomar och äldre (Bredareds golfklubb)
Skapa fler nyktra och drogfria mötesplatser. (IOGT-NTO)
Gemensamma utbildningar inom marknadsföring etc. är alltid välkomna. (Borås
Släktforskare)
Äldrevård och äldreboende (SKPF Avd 283)
Vi ser en samverkan mellan folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning.
(Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad)
Idrotten bör finnas med i alla områden (Västra Götalands Idrottsförbund)
Vi arbetar tillsammans med Borås Stad inom i stort sett alla områden ovan och vill
vidareutveckla detta med nya projekt såsom Idrott Tillsammans där vi informerar
skolungdomar om vikten av att äta, sova och träna rätt för att klara studier, arbete etc. (IF
Elfsborg)
Bostadsbyggande! Folkhälsa för barn, unga och äldre. Viktigt att skapa mötesplatser över
generationsgränserna! (Viskafors Röda Korskrets)
Inom alla fem områden! Som studieförbund verkar vi med demokrati som grund, med
integration i vår värdegrund och folkhälsa, integration och social
sammanhållning/gemenskap som en följd av det. (SV Sjuhärad)
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Fortsätta att utveckla vårt friluftsområde. Tillsammans skapa förutsättningar till att fler
människor i olika åldrar får en meningsfull och hälsosam fritid. (IK Ymer)
Vi skulle önska att även våra asylsökande ungdomar ska kunna få sommarjobb och
arbetslivserfarenhet precis som alla andra ungdomar. Viktig fråga för alla ensamkommande
ungdomar, som med Migrationsverkets hjälp fått födelseåret 1999, är att kunna söka och om
de har behöriga få börja på ordinarie gymnasieprogram och inte bli hänvisade till Komvux.
För de ungdomar som efter 3–4 år i språkintroduktionsprogram, inte nått behörighet för
studier på gymnasienivå bör tas fram ett program där ungdomen får kombinera arbete och
studier framförallt i svenska. Lämpligen inriktas då arbetsträning till de yrken där det idag
råder resursbrist inom kommunen. (Rädda Barnen)
Kvinnojouren Borås ser flera möjligheter till samverkansavtal utifrån organisationens
uppdrag i det våldsförebyggande arbetet. (Kvinnojouren)
Bra för oss att få träffa de andra sociala föreningarna, vilket är på gång. Det ger ett
kontaktnät som kommer att vara bra för Boråsarna. (Kyrkornas Flyktingrådgivning)
Vi försöker integrera ungdomar från olika länder i vårt scout- och tonårsarbete. Det är inte
så lätt. Kanske att vi kunde samarbeta kring det. (Bodakyrkan ungdom)
Hjälpmedel för rörelsehindrade att nyttja våra lokaler (Borås Finska Förening)
Brottsoffer är idag en bortglömd grupp i vårt samhälle. Som endast får stöd via ideell
verksamhet. (Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad)
Integrationen måste förbättras, så att gemenskap och trygghet kan skapas i vårt förändrade
samhälle. Vore också mer trevligt om politiker kom mer överens med varandra om för
samhället viktiga frågor! Det måste fungera med en bra skola för alla,
boendemöjligheter/mer bostadsbyggande i Viskaforsbygden samt välfärd åt medborgarna i
olika åldrar. Viskafors behöver ett aktivitetshus, med simhall, föreningslokaler och
möjligheter till goda möten över generationsgränserna (Viskafors Röda Korskrets)
Vi är öppna för mer samarbete men vi behöver mer resurser för detta och över tid. (IF
Elfsborg)
En posterutställning där man lyfter goda exempel från den egna föreningen vore bra. T ex
angående medlemsvärvning. (Borås Släktforskare)
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Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa
förutsättningar för samverkan?
Nämnder och bolag
-

-

-

-

Kontinuerligt nätverksarbete
GRF ser gärna till ett fortsatt stöd från det centrala Överenskommelsearbetet i samband med
genomförande av stormöten och dialogmöten med De idéburna och andra förvaltningarna.
Syftet med dessa möten kan vara att utbyta erfarenheter, sprida kunskaper om varandras
verksamheter, förankra pågående insatser, sprida goda exempel, identifiera fortsatta behov av
stöd i samverkansprocesser, identifiera kommunala intresseområden gentemot de idéburna,
planera och följa upp gemensamma aktiviteter och genomföra utbildningar.
Utbildning och information till politiker, tjänstepersoner och idéburna.
Föra övergripande samtal
Skapa förutsättningar för att sprida idéer för samverkan
Stödja i där föreningarna ser kommunen som konkurrenter.
Centrala och övergripande samtal.
Det övergripande arbetet med Överenskommelsen kan stärka fokus på frågor som rör
samarbeten mellan det offentliga och ideella kulturlivet samt ge tillfällen för möten kring
centrala frågor inför framtida utmaningar.
Mer konkreta frågor att föra samtal kring. Det är inte självklart att mer nätverkande ger
resultat för mer samverkan.
Vid lagreglerade insatser så är det bättre med upphandling.
Många föreningar är intresserade av att skriva IOP, därför vore det bra med utbildning/ökad
kunskap hos både tjänstemän och hos De idéburna om vart gränserna går mellan IOP och
upphandling och hur man skriver en IOP.
Fortsatta FRÖ-möten för att lyfta goda exempel och inspirera till samverkan. Samverkan
finns och fungerar bra idag men det vore bra om vi kunde skriva ner en överenskommelse
som håller över tid.

Idéburna organisationer
-

-

-

Stötta och marknadsföra projekt som startas.
Det viktigaste för vår del är att vi får tillfällen att träffa och knyta nya kontakter och kunna ta
del av varandras erfarenheter.
Att skapa ett IOP med oss som Brottsofferjour. Så att vi kan utveckla vår verksamhet och
stödja kommunens brottsoffer.
Lyhördhet för synpunkter som till exempel kommer fram i ett Ortsråd. Viskaforsskolans
ledning måste tydliggöra för omgivande samhälle den värdegrund som elever, föräldrar och
all personal omfattar.
Tycker att stödet redan finns. Det som möjligen behövs är den politiska viljan och de
ekonomiska medlen att exempelvis utöka antalet IOP. (Inom Spira har vi utökat samverkan
med Borås stad genom att inkludera företrädare för Vuxenutbildningens sfi-verksamhet i vår
styrgrupp - det är ett exempel på en god samverkan där vi är överens mellan både staden och
oss som ideell aktör.)
En specifik kontaktperson som man kan vända sig till, som har tid att återkoppla och som
lyssnar och kan ge råd.
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Utbildning. Kunskapsspridning.
Fortsatt stöd för föreningar till behörig tjänsteman som ansvarar för IOP inom varje
förvaltning. Fortsätta med att visa goda exempel av IOP.
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Datum

Instans

2018-10-16

Individ och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2018-00184 1.2.3.25

Hans Abrahamson
Handläggare

Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
Individ och familjeomsorgsnämndens beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att översända nedanstående
uppföljning av överenskommelsen till Fritids- och folkhälsonämnden.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för uppföljning av
Överenskommelsen i Borås och ger nämnden i uppdrag att redovisa sitt arbete
med de idéburna organisationerna. Nämnden har sammanställt ett svar utifrån
de frågor som ställts i uppföljningen. Frågorna berör på vilket sätt samverkan
sker, vad de inneburit för medborgarna samt hinder och fortsatta
utvecklingsmöjligheter.
Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för uppföljning av
Överenskommelsen i Borås gentemot Kommunstyrelsen och ger nämnder och
bolag i uppdrag att redovisa sitt arbete med de idéburna organisationerna. Syftet
med uppföljningen är att kunna fortsätta att utveckla det gemensamma arbetet
och samverkan med idéburna organisationer. Fritids- och folkhälsonämnden
ställer därför några frågor kring vad nämnden har gjort och hur nämnden
tänker framåt inom området. Svaret på frågorna kommer att lämnas till
Kommunstyrelsen och även lyftas på det årliga stormötet för
Överenskommelsen i november.
Nedan återges nämndens svar på dessa frågor:
1. På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan
med de idéburna organisationerna?
Individ- och familjeomsorgsnämnden har tecknat en överenskommelse
med föreningen Agape kring boendelösning för ensamkommande
asylsökande unga över 18 år. Agape är i sig en sammanslutning och
samverkan mellan en rad föreningar.
Nämnden upplåter lokaler på Badhusgatan till LP-verksamheten.
Lokalerna används nattetid till akutboendeplatser och dagtid används
lokalerna för LP-kontakten som vänder sig till personer med
beroendeproblem. En dialog har även pågått under 2018 med LP-

Individ och familjeomsorgsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Österlånggatan 74

boras.se

ifo@boras.se

033-35 70 00 vxl
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verksamheten om samverkan eller överenskommelse kring driften av
akutboendeplatserna i huset. För närvarande har bestämts att detta inte
är en framkomlig väg utan att akutplatserna ska bedrivas i kommunal
egenregi.
IFO Vuxen kommer att göra en brukarrevision på stödboendet
Klintesväng som kommer att utföras av Brukarrådet i Missbrukarfrågor
Västra Götaland. Brukarrådet är en förening som är en organisatorisk
plattform för ideella organisationer som arbetar med missbruksfrågor.
Brukarrevision är en brukarstyrd utvärdering där brukare och dess
anhöriga granskar verksamheten och på så sätt får inflytande över
utvecklingen av verksamhetens innehåll.
Borås Stad har sedan slutet av 2013 ett samarbete med idéburen sektor;
med kyrkliga samfund och ideella organisationer kring utsatta EUmedborgare. Sedan januari 2017 i den nya organisationen ansvarar
Individ- och familjeomsorgen för målgruppen utsatta EU-medborgare.
Samarbetet innebär dialog och kontaktvägar för att möta målgruppens
behov.
2. Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?
Överenskommelsen med Agape har lett till en god fortsatt
boendelösning för ensamkommande asylsökande. Partnerskapet har
medfört att dessa unga har kunnat stanna kvar i Borås stad och fortsätta
sin skolgång i avvaktan på beslut rörande uppehållstillstånd.
Dagverksamheten på Badhusgatan har lett till att det funnits ytterligare
ett alternativ till mötesplats och aktivitet för människor med
beroendeproblematik.
IFO Vuxen har tidigare genomfört brukarrevisioner med stöd av
Brukarrådet som bidragit till ett mycket bra underlag för fortsatt
utveckling och även varit en grund för brukarinflytande.
3. Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?
En svårighet till fortsatta partnerskap och IOP är de idéburna
organisationernas möjlighet att finansiera delar av en verksamhet eller
bidra ekonomiskt i överenskommelsen. Ofta kan föreningarna bidra
med engagemang, kontakter och ideella insatser men vanligtvis inte
ekonomiskt. Detta innebär ofta att kommunen behöver ansvara för hela
finansieringen av den verksamhet som ska ingå i partnerskapet.
Föreningen bidrar givetvis med mervärden i form av frivilliginsatser
men arrangemanget gränsar ofta mot en form av köp av verksamhet.
Ett hinder som är kopplat till det föregående är att en stor del av
Individ- och familjeomsorgens verksamhet är lagreglerad och
myndighetsbedömd. Detta ställer krav på uppföljning, dokumentation,
tillståndsansökningar med mera vilket kan göra att verksamhetsformen
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snarast behöver genomföras via en upphandling av verksamhet.
4. Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt
sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de
närmaste åren?
Ett område som varit aktuellt är ensamkommande men prognoserna för
närvarande pekar på ett minskat behov framöver.
Ett annat område som däremot kan bli aktuellt är nämndens behov av
uppdragstagare för insatser såsom kontaktfamilj och familjehem. Här
kan det finnas utrymme och möjlighet till ett utökat samarbete för att
kunna rekrytera uppdragstagare framöver.
Brukarrevisioner och andra former av uppföljning och inflytande över
verksamhet är något som det finns ett fortsatt behov av. Vi kan även se
möjliga områden inom missbruksvård där det kan finnas värde av dialog
och eventuellt samarbete.
5. Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för
er att samverka?
Det är viktigt att det förs centrala och övergripande samtal kring
samverkan mellan Borås Stad i sin helhet och med de idéburna
organisationerna. På detta sätt kan det öppna möjlighet och inspiration
till samverkan och partnerskap på nämnds- och bolagsnivå.
Beslutsunderlag
1. Bilaga - Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
2. Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
Samverkan
Ärendet har 2018-10-04 samverkats med de fackliga organisationerna.
Beslutet expedieras till
Fritids- och folkhälsoförvaltningen, dnr FOFN 2018-00148.
FF.diarium@boras.se

Mats Tolfsson
Ordförande
Anna-Lena Sellergren
Förvaltningschef
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Individ- och familjeomsorgsnämnden
§ 142

Dnr IFON 2018-00184 1.2.3.25

Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att översända nedanstående
uppföljning av överenskommelsen till Fritids- och folkhälsonämnden.
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för uppföljning av
Överenskommelsen i Borås och ger nämnden i uppdrag att redovisa sitt arbete
med de idéburna organisationerna. Nämnden har sammanställt ett svar utifrån
de frågor som ställts i uppföljningen. Frågorna berör på vilket sätt samverkan
sker, vad de inneburit för medborgarna samt hinder och fortsatta
utvecklingsmöjligheter.
Beslutsunderlag
1. Bilaga - Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
2. Uppföljning av Överenskommelsen i Borås

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sociala omsorgsnämndens svar på
Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan med De idéburna
organisationerna?
Sociala omsorgsnämnden har:
förlängt den IOP som vi har med Studieförbundet Vuxenskolan sedan 2016
deltagit i nätverket för förvaltningarna kring överenskommelsen
har haft dialog med två föreningar som ej har resulterat i någon överenskommelse
Ansvarar för Lokala Funktionshinderrådet
har gjort en direktupphandling från Folkuniversitetet 2017
har kontakt med Svenska kyrkans diakoni med syfte att informera om varandras verksamheter
anordnat en medborgardialog där en av frågeställningarna var vilken roll föreningarna skulle kunna ha
i ett eventuellt aktivitetshus.

Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?
Den IOP som Vuxenskolan och SON har avtalat om syftade till att nå ut med VIP-utbildningarna
till personer som idag inte nödvändigtvis befann sig inom Sociala omsorgsförvaltningen. Att
Vuxenskolan nu erbjuder denna utbildning borde på kort sikt resultera i att fler boråsare får
vetskapen om VIP-utbildningen. På lång sikt hoppas vi att det leder till att fler personer får stärkt
självkänsla vilket slutligen leder till minskade övergrepp.
Nätverk överenskommelsen hålls i av Fritid och folkhälsoförvaltningen och syftar till att sprida
kunskap och vara ett forum för diskussion om frågor och problem som kan uppstå i arbetet med
överenskommelsen. Det är representanter från de olika förvaltningarna som utgör nätverket.
Idag är det svårt att säga hur nätverket kommer boråsarna till gagn, både på lång och kort sikt.
Funktionshinderrådet är tänkt att fungera så att de föreningar som representerar Sociala
omsorgsnämndens målgrupp ska få utrymme att påverka de beslut som förvaltningen tar. På
kort sikt ska rådet direkt kunna påverka enskilda beslut, och på lång sikt förväntas detta öka
målgruppens inflytande i hur Sociala omsorgsnämnden driver sin verksamhet.
Direktupphandlingen med Folkuniversitetet gav på kort sikt ökat utbud av aktiviteter på en av
våra träffpunkter. På lång sikt var förhoppningarna att fler personer skulle lockas till träffpunkten
och där med bryta den sociala isoleringen.
Under medborgardialogen har boråsarna fått möjlighet att vara delaktiga redan i
planeringsstadiet av ett aktivitetshus.

Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan med De idéburna
organisationerna?

De allra största delarna av Sociala omsorgsnämndens verksamhet är lagstyrt och grunden till det
som utförs finns i ett myndighetsbeslut. Det finns alltså en skyldighet att utföra det som är
beslutat. Detta gör att det är få områden där SON:s verksamhet kan läggas på ideella föreningar.
Ibland upplever SOF att de idéburna organisationerna har för små resurser, både
kunskapsmässigt och personella för att hantera vår målgrupp.

Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt sedan utveckla
samarbetet med De idéburna organisationerna de närmaste åren? (Utgå från utmaningar i er
egen verksamhet)
De målgrupper som inte har rätt till daglig verksamhet men ändå står utanför ordinarie
arbetsmarknad behöver sysselsättning. Om ett aktivitetshus för personer med psykisk ohälsa blir
verklighet så bör en dialog med de idéburna organisationerna föras.

Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för er att samverka?
Intresseföreningarna för målgruppen har inte sökt samarbete i stor utsträckning. På SOF ser man
tecken på att det finns en osäkerhet om vad en IOP är, detta gäller både förvaltning och föreningar.
Där kanske man kunde tydliggöra, var går gränserna för vad som är en upphandling, IOP eller en
överenskommelse.
På medborgardialogen framkom att flera föreningar ser kommunen som konkurrenter. Detta skulle
centrala överenskommelsearbetet kunna arbeta vidare med.

Andra synpunkter?
Sociala omsorgsförvaltningen upplever att de har goda relationer med intresseorganisationer
och att det ibland läggs för mycket tid på att just samverka och nätverka. Utifrån de
begränsningar som ovan beskrivits så tror vi inte att mer samverkan och nätverk alltid är svaret
på frågan.
Här ser SOF att det istället för ett allmänt nätverkande, så skulle det fungera bättre om man
hade tydliga frågeställningar att samverka runt där berörda parter möts.
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Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00125 3.7.1.0

Uppföljning av Överenskommelsen i Borås, De
idéburna organisationerna
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden översänder svar på ställda frågor avseende uppföljning av
Överenskommelsen i Borås, De idéburna organisationerna till Fritids- och
folkhälsonämnden.
Ärendet i sin helhet
Uppföljning av Överenskommelsen i Borås, De idéburna organisationerna.
På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?
Till exempel: Dialoger med enskilda eller flera föreningar kring något
område? Tecknat någon IOP (Idéburet offentligt partnerskap) eller
andra samverkansavtal med De idéburna organisationerna? Deltagit i
intresseråd och nätverk med De idéburna organisationerna? Deltagit i
intresseråd och nätverk med idéburna verksamheter? Utbildningsinsatser
tillsammans med De idéburna? Arrangerat eller genomfört någon
aktivitet eller verksamhet tillsammans? Deltagit i nätverket mellan
förvaltningarna kring Överenskommelsen? Annat?
Kulturförvaltningens olika verksamheter samarbetar löpande med olika
föreningar och organisationer för att stärka olika kulturfält i staden samt att
höja kvalitén och medborgarnas delaktighet i stadens kulturverksamheter. Det
kan handla om att tillsammans lyfta specifika ämnen i utställningar eller
workshops, samverka i syfte att stärka specifika kulturområden eller att
genomföra arrangemang tillsammans, där specifika målgrupper eftersträvas.
Kulturförvaltningen medverkar i de nätverk som Borås Stad organiserar som till
exempel områdesnätverk och ortsråd och där de idéburna organisationerna
deltar.
Varje år arrangeras dialogcafé med stadens kulturföreningar för att dela
information och skapa dialog. I år var temat Borås 400 år och på vilket sätt
föreningarna kan bidra till firandet. Ett exempel på samverkan är ett nyligen
upprättat avtal mellan Föreningen Hemgården, Äldreomsorgen och

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Kulturförvaltningen där föreningen på kommunens uppdrag ska arrangera 52
kulturaktiviteter under hösten för personer med demenssjukdomar.
Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?
Syftet med samverkan är att tillsammans stärka kulturområdet i staden, vilket
gynnar den enskilda boråsaren, men också lyfter kvalitén och utbudet i stadens
kulturliv. Ett starkt kulturliv som engagerar många och som är tillgängligt för
stadens alla invånare stärker också de gemensamma samverkansområdena som
är centrala för Överenskommelsen.
Vilka är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?
De framtida utmaningarna, framförallt för att stötta De idéburna inom
kulturområdet, är ekonomiska utmaningar och förändrade förutsättningar för
stadens kulturliv. Med förändringar kommer också nya utmaningar för
föreningslivet, vilket gör att regelverket för kulturstöd kan komma att behöva
justeras något för att bättre möta dagens behov hos föreningarna.
Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt
sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de
närmaste åren?
Utgå från utmaningar i er egen verksamhet. Tänk på att det handlar om
områden som vi skulle kunna arbeta gemensamt med och som bidrar till
gemensamma samhällsnyttan. De övergripande samverkansområdena
inom välfärden är demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och
social sammanhållning.
Områden där vidare dialog med De idéburna organisationerna är gynnande för
stadens kulturliv är till exempel inom kultur för unga där musik som är en
kulturform som intresserar och engagerar många. Där är behovet av scener
stort och förutsättningarna för fler att kunna uttrycka sig inom denna genre
gynnas av ett ökat samarbete mellan De idéburna och staden.
Inom området social innovation/social sammanhållning har Kulturförvaltningen ambitioner att samarbeta med enskilda inom Kulturnämndens
olika verksamheter.
För stadens sociala sammanhållning, folkhälsa och integration finns stora
möjligheter till samverkan framöver. Dels för att nå nya inkluderande arbetssätt
och att samarbeta för att nå fler målgrupper från alla delar av samhället, men
även för att öka kunskaperna om folkhälsa och att stärka demokratiska
principer genom debatt, dialog och allas rätt att uttrycka sig genom konst och
kultur i Borås Stad.
Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för
er samverkan?

Sida

Borås Stad

3(3)

Det övergripande arbetet med Överenskommelsen kan stärka fokus på frågor
som rör samarbeten mellan det offentliga och ideella kulturlivet samt ge
tillfällen för möten kring centrala frågor inför framtida utmaningar.
Beslutsunderlag
1. Uppföljning av Överenskommelsen i Borås, De idéburna organisationerna
Beslutet expedieras till
1. Fritids- och folkhälsonämnden, ff.diarium@boras.se,
dnr FOFN 2018-00148

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Överenskommelsen i Borås
Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De idéburnas organisationer, såsom föreningar,
studieförbund, trossamfund, sociala företag med flera i Borås, ska kunna utveckla och fördjupa sitt
samarbete.
Den gemensamma utmaningen är hur vi kan utveckla och upprätthålla välfärden när det gäller
demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social sammanhållning.
Under 2018 har AB Bostäders organisation kring bosociala frågor förstärkts. Den bosociala enheten
består av utvecklingsledare för social hållbarhet, kundärendegruppen som arbetar med störningsärenden och kundvärdar där fokus ligger på att ge våra kunder god service i frågor gällande deras
boende. Bosociala frågor är av största vikt för hela bolaget.
Centralt för AB Bostäders arbete med social hållbarhet är samverkan med andra aktörer och vi är aktiva
representanter i viktiga nätverk som verkar för trygga, inkluderande bostadsområden, exempelvis Borås
Stads områdesnätverk.
Fortsatt centralt i arbetet med bosociala frågor är att en hyresgäst hos AB Bostäder i Borås ska kunna
påverka och vara delaktig samt känna ansvar, stolthet och trygghet.

På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?
AB Bostäder har en rad samarbetspartner som skapar förutsättningar för trivsel, trygghet och
engagemang. Detta möjliggör också det viktiga boinflytandet.

Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen är en viktig och central samarbetspartner. Under 2017 har vi tecknat ett nytt och
spännande samarbetsavtal med Hyresgästföreningen centralt. Med de lokala föreningarna har en rad
aktiviteter genomförts, bland annat bingokvällar, resor, familjeaktiviteter och marknadsdagar.

Områdesnätverk
AB Bostäder i Borås är representerade i områdesnätverken. Övriga deltagare är bland annat Polisen,
lokala föreningar, trossamfund, lokala företagare och boende. Nätverk finns i områdena Sjöbo, Norrby,
Kristineberg/Göta, Hulta, Brämhult, Hässleholmen och Trandared. Områdesnätverken utgår från lokala
förutsättningar men gemensamt är att diskutera exempelvis områdesdagar, sommarverksamhet och
trygghetsskapande åtgärder. Målet är att samverka för att skapa inkluderande stadsdelar.

Mötesplatserna
Arbetet med att skapa inkluderande stadsdelar är av största vikt och ett prioriterat arbete.
Mötesplatserna är fortsatt navet för detta arbete, i samverkan med Borås Stad. Mötesplatserna är
platser för social samvaro, där besökarna träffas, fikar och deltar i olika aktiviteter. Syftet är att stödja
och utveckla de sociala nätverken i sitt område.
AB Bostäder i Borås medverkar på Hulta, Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. Vi satsar också på en ny
mötesplats på Hässleholmen med kulturskola, bibliotek, fritidsgård och föreningslokaler med ett
gemensamt café som träffpunkt.

Effektiv samordning för trygghet (EST)
EST är ett nationellt metodutvecklingsprojekt för att utveckla brottsförebyggande åtgärder i ”utsatta
områden”, där BRÅ står bakom. På lokal nivå är det Borås Stad, AB Bostäder och Polisen som samverkar.
Det har varit riktat till Hässleholmen/Hulta. Under året kommer detta arbete även att startas upp på
Norrby.
Syftet med projektet har varit att pröva och utveckla en arbetsmetodik som ska fungera i det vardagliga
linjearbetet, och som integrerar ett händelseinriktat arbete med ett långsiktigt brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete. Metodiken bygger på samverkan och arbetet ska fungera i socialt utsatta
områden för att minska brott och stärka tryggheten i områdenas offentliga miljö.
AB Bostäder tillsammans med Polisen initierar och utvecklar grannsamverkan i flerfamiljshus. Just nu
finns aktiv grannsamverkan på Hässleholmen. Diskussioner förs om att starta upp på Tullen och Norrby.

Borås Folkhögskola
Många av de studerande är hyresgäster hos AB Bostäder. Huvudman för skolan är skolföreningen Borås
Folkhögskola, där Hyresgästförening, AB Bostäder och ABF Sjuhärad ingår samt att Borås Stad har via
Arbetslivsförvaltningen en adjungerad representant i styrelsen. Borås folkhögskola är en
rörelsefolkhögskola, där människor som vill studera och utvecklas i en miljö rik på kulturell mångfald
möts. Vid behov har AB Bostäder haft boskola för de studerande.

Borås Stads integrationsnätverk
Borås Stad är sammankallande. Vikten av bostad är central i det integrerande arbetet och därmed är AB
Bostäder delaktig i nätverket.
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Borås rent och snyggt
Det finns en vision i Borås om en vacker och trygg stad som välkomnar besökare och som får alla som bor
i Borås att känna sig stolt över sin stad. AB Bostäder vill arbeta för en attityd- och beteendeförändring
gällande nedskräpning och som en del i detta ingår vi i Borås rent och snyggt som startades på initiativ av
Brottsförebyggande rådet (BRÅ). I Borås rent och snyggt ingår förutom AB Bostäder också Borås Stad,
Borås Energi och Miljö, Polisen i Borås, Borås City och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Inom ramen för Borås rent och snyggt är vi också en av finansiärerna bakom Mobile Info Center – en
mobil informationskanal som på fem olika språk sprider livsviktig information om bland annat
brandsäkerhet och återvinning i bland annat de mest invandrartäta bostadsområdena i Borås.

Sommartorsdagarna®
De senaste åren har vi på AB Bostäder varit med som sponsor till de populära Sommartorsdagarna® på
Stora torget i Borås. Evenemang som brukar locka över 10 000 nyfikna boråsare och turister. Ett bra
ställe för oss att synas på och möta våra kunder. Kvällen är lång och vi på AB Bostäder bjuder varje
sommartorsdag den yngsta publiken och deras föräldrar på barnens underhållning.

Kretsloppet i Borås
Målet med Kretsloppsveckan är att inspirera boråsarna att minska sin miljö- och klimatpåverkan genom
små åtgärder i sin hemmiljö. Under Kretsloppsveckan har vi på AB Bostäder ett eget tält på torget. Där
har vi i år informerat om vår nyproduktion på Hulta Torg, IMD (individuell mätning debitering) och
solcellssatsning med Borås Elhandel. Vi lottar också ut 15 stycken startbevis till våra hyresgäster.
I år har vi genomfört 2 st. träningskvällar för ungdomar på Norrby tillsammans med ambassadören Erik
Wickström och personal på AB Bostäder.

Simskola för kvinnor
AB Bostäder, Borås Stad och SK Elfsborg har ett projekt för att erbjuda kvinnor från 16 år och uppåt
möjligheten att lära sig simma. Simskolan ges en gång per termin och pågår under 10 veckor då
kvinnorna får möjlighet att under trygga former lära sig att simma. Simskolan är också ett sätt att för
kvinnorna att lära känna varandra och utöka sitt nätverk.
Inför SABO:s bosociala konferens som hölls i Borås tog vi fram en film om simskolan som går att se på
YouTube.
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Sports for you
Västra Götalands Idrottsförbund har tagit fram en modell som ska kunna användas tillsammans med
distriktets kommuner. Modellen som kallas ”Sports for you” är en prova-på-verksamhet där lokala
idrottsföreningar hjälper till att låta ungdomar testa olika idrotter. Hässleholmen, Hulta, Sjöbo och
Norrby är de områden de verkar på i Borås.
AB Bostäder har delfinansierat en buss de använt för att frakta idrottsmateriel mellan områdena.
Huvudsyftet är att aktivera ungdomar och integrera dem genom att öka deltagandet i föreningar. De är
en viktig samarbetspartner vad gäller områdesdagarna men även en rad andra aktiviteter.

Områdesdagar
Områdesdagar är ett fantastiskt tillfälle för AB Bostäder att umgås med hyresgästerna under mer
avslappnade former. Vi har även passat på att intervjua hyresgäster för vår kampanj ”Humans of
Bostäder”, där vi lyfter fram och synliggör våra hyresgäster på ett trevligt sätt i våra sociala kanaler.
Det är också för många ett tillfälle för att komma ut och träffa sina grannar och andra aktörer som är
verksamma inom området. Det ska finnas blandade aktiviteter för alla åldrar. Under året har AB Bostäder
deltagit vid:
•
•
•
•
•
•

Trandaredsdagen, 19 maj
Hultadagen, 26 maj
Hässlefesten, 1-3 juni
Norrbydagen, 25 augusti
Sjöbodagen 1 september
Götadagen, 8 september

Trygghetsvandringar
Tillsammans med staden har vi genomfört trygghetsvandringar på Norrby, Kristineberg och Trandared.
Trygghetsvandringar är ett tillfälle att identifiera både trygga och mindre trygga platser och förbättra
miljön i våra bostadsområden. Alla får komma till tals och alla synpunkter dokumenteras. Efter
vandringen utgör synpunkterna grund för trivsel och trygghetsarbetet.
Vi har också genomfört en trygghetsvandring i samarbete med Hyresgästföreningen på Tullen.
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Lucia
I samarbete med Lions klubb Ullsaxen har vi arrangerat Luciauppträdande i fem stycken av våra
områden. På Sjöbo och Hässleholmen var det i samband med traditionell julmarknad. Lokala
Hyresgästföreningen bjöd på korv på Norrby. Lions Ullsaxen bjöd på alkoholfri glögg och pepparkaka.

Övriga aktiviteter
Pinocchio-cup bjuder in alla skolor årskurs sex i Borås Stad. Turneringen är indelad i flick- och pojkklass
och spelas på sjumannaplan. Vid sidan av fotbollen anordnas kringaktiviteter med huvudsyfte att lägga
grunden till positiv supporterkultur och diskutera värdegrund. AB Bostäder är med och bidrar. Borås
Stad, Borås AIK och IF Elfsborg är huvudarrangör. Vi bidrar även till kompisfotbollen på Byttorp IF, där vi
uppmuntrar att mötas över stadsgränserna.
Norrbys Nobelfest genomfördes 10 december. Festen är ett sätt att stärka stadsdelens identitet och inte
minst samhörigheten bland de boende genom att främja de lokala krafterna. Det är också ett sätt att
positivt visa fram Norrby som stadsdel. Pris delades ut i kategorierna; fred, miljö, kultur samt
entreprenör. År 2018 kommer entreprenörs-priset att ersättas av ett ungdomspris. Arrangörer är AB
Bostäder, Borås Stad och Hyresgästföreningen.

Sponsringssamarbeten
AB Bostäder stöttar olika typer av föreningar och klubbar i anslutning till våra bostadsområden som har
fokus på att erbjuda barn och unga ett rikt fritidsliv. Det handlar om att ge möjlighet till en meningsfull,
fostrande och utvecklande sysselsättning. Under året har vi bl.a. sponsrat:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Borås AIK
Borås Basket
Borås Fältrittklubb
Borås Hockey
Borås Pride
Byttorp
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Destination Gymnasiet
IF Elfsborg
Kronängs IF
Mariedals IK
Norrby IF
SK Elfsborg

Vad har resultaten blivit för boråsarna (kort- och långsiktigt)?
I Sverige saknar ca 18 000 elever gymnasiebehörighet efter åk 9. Att vara med i Destination Gymnasiet
kostar ingenting för eleverna. Deltagandet är avgiftsfritt och man utgår från det material som eleverna
jobbar med i skolan. Sponsorer från Borås näringsliv har under 2018 stöttat 63 st. elever med totalt ca 66
timmar coachning. Målsättningen är att alla ungdomar ska lämna nionde klass med godkänt betyg. Våren
2018 höjde 90% av eleverna sina betyg i matematik från icke godkänt till godkänt. Destination Gymnasiet
samverkar idag med 9 st. högstadieskolor i Borås.
Våra sponsringssamarbeten är till för att ungdomar ska få en naturlig väg in i föreningslivet. ”Vi
tillsammans” är samlingsnamnet för IF Elfsborgs samhällsengagemang och där man samarbetar med
skolor, organisationer och företag för ett inkluderande samhälle.
AB Bostäder och Kronängs IF har startat upp en fotbollsskola på Götavallen. Flickor och pojkar födda
2008 till 2012 är välkomna.
Simskolan har bidragit till att fler kvinnor haft möjlighet att vänja sig vid vatten och lära sig simma. Det
finns ett stort intresse av att lära sig simma och inte minst bland kvinnor.
De insatser AB Bostäder varit med på hänger ihop med trygghet, miljö, sysselsättning och skola. Att
skapa mötesplatser för ökad integration. All samverkan mellan olika aktörer under lång tid främjar
integration.
Ovan exempel beskriver en del av den verksamhet som vi bedriver för att sysselsätta familjer och
framförallt barn och ungdomar boende i våra områden.

Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?
Det kan vara en utmaning att hitta rätt person i de olika föreningarna. Att få till konstruktiva möten och
en långsiktig relation. I många fall handlar det om ideella krafter och det kan innebära möten och
aktiviteter både på kvällar och helger.
Interna resurser är också något som krävs både för att utveckla och förbättra samarbetet. AB Bostäder
har 2 tjänster för att utveckla de bosociala aktiviteterna och det är många fler som är delaktiga i arbetet.
Det är samverkan mellan många olika avdelningar på bolaget. Det tar tid och kräver både prioriteringar
och kompetens.
De ekonomiska förutsättningarna både för AB Bostäder och övriga organisationer behöver utökas för att
få till ett ännu djupare samarbete och större påverkan.
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Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och ev. sedan
utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de närmaste
åren?
Sociala insatser ska göras tillsammans med de boende och inte ”för”. Delaktighet och engagemang ger
medskapande och inte enbart inflytande. När AB Bostäder erbjuder tjänster som stadsodling eller agerar
på mötesplatser bidrar det till en känsla av delaktighet. Att hyresgäster inkluderas i renoveringar,
stadsodlingar m.m. kan däremot leda till faktisk delaktighet. Sociala klausuler kan t.ex. vara en del i
framtida upphandlingar för AB Bostäder.
För att skapa möjligheter till arbetslivserfarenhet kan AB Bostäder samarbeta med Borås Stad,
Arbetsförmedlingen och näringsliv gällande t.ex. praktikplatser. Det bidrar på sikt till lägre arbetslöshet
och ökad integration. Jobbcoacher kan ansvara för samordning av arbeten och praktikplatser.
Hur kan vi få in fler unga i arbete och fastighetsbranschen? Vi behöver jobba mer aktivt med att få in
sommarjobbare, praktikanter, traineer, lärlingar eller praoelever i företaget. Då skapar vi förutsättningar
för att möta ett framtida rekryteringsbehov. AB Bostäder kan vara med på jobbmässor, ha löpande
kontakt med skolor osv.
Rapporten ”Ung i Borås 2017” visar på att det saknas mötesplatser för unga. Platser där man kan umgås
och träffa vänner. Mötesplatser efterfrågas både inomhus och utomhus. Det kan t.ex. vara fritidsgårdar,
caféer, fotbollsplaner, gym, teater –och musikhus. I tillägg krävs enkla och billiga transportmöjligheter. I
den här frågan kan AB Bostäder samarbeta med Fritids- och folkhälsoförvaltningen, som vi för
regelbundna möten med.
Det finns många goda exempel från andra kommuner där bostadsbolag, näringsliv och föreningar
samverkat i de här frågorna.

Hur kan det centrala överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för
er att samverka?
Kontinuerligt nätverksarbete är viktigt och det måste vara tydligt vilka tjänster vi ska erbjuda och vem
som faktiskt ansvarar för vad.

Kristian Wirfalk
Marknadschef, AB Bostäder
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SKRIVELSE

Annika Olausson
Handläggare
033 358286
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Datum

Instans

2018-10-23

Vård- och äldrenämnden
Dnr VAN 2018-00216 1.1.3.1

Svar på remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i
Borås
Vård- och äldrenämndens beslut
Vård och äldrenämnden godkänner upprättad skrivelse och översänder den till
Fritids- och folkhälsonämnden.
Ärendet i sin helhet
Remiss har inkommit från Fritid- och folkhälsonämnden till Vård- och
äldrenämnden gällande arbetet med De idéburna organisationerna.
-

På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?
Nämnden har tecknat två IOP (Idéburet offentligt partnerskap)-avtal.
Ett avtal med Guldkantens ideella förening har tecknats tillsammans med
Arbetslivsnämnden gällande restaurangverksamheter och Öppen
mötesplatser både på Trappen och Spinnaren.
Ett avtal med allaktivitetshuset sverigefinnar på Hultasjögatan gällande
delfinansiering av en lunchvärd.

-

Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?
Vad gäller Guldkanten finns två restauranger och två öppna mötesplatser
tillgängliga för boråsarna och främst seniorer.
Vad gäller Hultasjögatan drivs där en restaurang och en öppen
mötesplats för finskspråkiga boråsare, vilket nämnden anse viktigt
eftersom Borås är ett finskt förvaltningsområde.

-

Vad är hindren/svårigheterna för att fördjupa samverkan med De
idéburna organisationerna?
Svårigheterna är att De idéburna organisationernas arbete skall vara ett
komplement till och inte en ersättning för ordinarie betalt arbete inom
ramen för offentlig sektors egna åtaganden och ansvar. Ansvarsgränsen är
ibland svårdefinierad och ersättningsfrågan kan vara en orsak till att
problem i samverkan uppstår.

Vård- och äldrenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Ramnåsgatan 1

boras.se

aldreomsorg@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida
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-

Inom vilka områden ser ni behovet att föra en dialog och eventuellt
sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de
närmaste åren?
Nämnden har fått förfrågningar och även träffat HRF och hörselhjälparna
och afasiförbundet, men inte kommit vidare i diskussionerna. PRO och
restaurangen på Blombacka har också visat intresse.

-

Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar
för er att samverka?
Utbildning och information till politiker, tjänstemän och De idéburna
organisationerna.

Beslutsunderlag
1. Remiss: Uppföljning av Överenskommelse i Borås.
Samverkan
Samverkas på FSG 2018-10-17.
Beslutet expedieras till
1. Fritids- och folkhälsonämnden

Ida Legnemark
Ordförande
Maria Jonsson
Förvaltningschef

Sida

SKRIVELSE

Sirpa Heikkilä
Handläggare
033 357775

1(3)

Datum

Instans

2018-10-30

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Dnr GVUN 2018-00187 1.1.3.1

Remiss - Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad uppföljning av
Överenskommelsen i Borås Stad.
Sammanfattning

Överenskommelsen mellan Borås Stad och idéburna organisationer i staden
handlar om hur aktörerna ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete.
Tillsammans ska parterna inspirera till samverkan, mobilisera kring
gemensamma intressen och utveckla samarbetsformer inom ramen för
överenskommelsen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förvaltning har samverkan med
en idéburen organisation, Agape, kring tillståndssökande elever dvs elever
som har fått avslag på sin asylansökan men nu söker om tillstånd att få
stanna i Sverige för att fullfölja sina studier. För dessa elever har utbildning
erbjudits inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.
I övrigt har förvaltningen deltagit i möten samt tagit emot och spridit i den
egna organisationen inbjudningar till aktiviteter anordnande inom
Överenskommelsen.
Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden (FFN) är ansvarig för uppföljning av
Överenskommelsen i Borås gentemot Kommunstyrelsen. FFN har gett
nämnder och bolag i uppdrag att redovisa sitt arbete med De idéburna
organisationerna genom att besvara frågor om vad som har gjorts och hur man
tänker framåt inom området. Syftet med uppföljningen är att fortsätta att
utveckla det gemensamma arbetet och förutsättningarna för samverkan.
Nedan följer Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på de ställda
frågorna.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

utbildning@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida
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Frågor att besvara
1. På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan
med de idéburna organisationerna?
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förvaltning har en samverkan med
Agape som ingått Idéburet offentlig partnerskap, IOP*, med Borås Stad. I
Agape ingår följande föreningar: RFSL, Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, EFS,
Rädda barnen, Rädda barnen, Elfsborg, Refuges welcome.
Samverkan sker kring ungdomar som har fyllt 18 år och som har fått avslag på
sin asylansökan. Dessa ungdomar är nu så kallade tillståndssökande det vill säga
de ansöker hos Migrationsverket om att få stanna och fullfölja sina studier.
Nämnden erbjuder dessa ungdomar utbildning inom gymnasieskolan eller
vuxenutbildningen.

*IOP innebär att stadens förvaltningar/nämnder och idéburna organisationer
ingår en överenskommelse om samverkan kring en angelägenhet som har
identifierats. Kommunfullmäktige har beslutat om gemensamma regler för IOP,
att gälla i alla nämnder och förvaltningar.
 Initiativ till dialog om en möjlig överenskommelse bör komma från det
civila samhället.
 Den verksamhet som avses sker på initiativ av föreningen och inte i
form av beställning från kommunen.
 Den föreslagna överenskommelsen om partnerskapet får inte
konkurrera med annan likartad verksamhet på en befintlig marknad.
Deltagit i intresseråd och nätverk med idéburna verksamheter?
Representanter från Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen deltog vid
stormötet som arrangerades i november 2017. Vid detta möte inventerades
behov av/förslag på samarbetsformer mellan staden och idéburna
organisationer. Förvaltningen har tagit del av sammanställningen från mötet.
Utbildningsinsatser tillsammans med De idéburna?
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har mottagit information om
utbildningsinsatser som anordnas av och inom Överenskommelsen, t ex Forum
för Relationer i Överenskommelsen, FRÖ. Informationen har spridits i den
egna organisationen.
Arrangerat eller genomfört någon aktivitet eller verksamhet tillsammans?
Inom samverkan med Agape har förvaltningen haft dialog och möten med
representanter från Agape.
Deltagit i nätverket mellan förvaltningarna kring Överenskommelsen?
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har deltagit i det stormöte som
anordnats inom Överenskommelsen tillsammans med flertalet av stadens
förvaltningar .
Annat?
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2. Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?
För berörda ungdomar, som ingår i IOP:n mellan Agape och Borås Stad, är
resultatet att de kan få utbildning under tiden de väntar på besked från
Migrationsverket.
3. Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan
med de idéburna organisationerna?
Utmaningen är att matcha verksamhetens behov med de idéburnas
erbjudanden.
4. Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt
sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de
närmaste åren?
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens bedömning är att ett samarbete
med de idéburna skulle kunna inledas med utgångspunkt i kommunens
aktivitetsansvar, som innehas av nämnden, kring ungdomar 16-19 år som inte
deltar i utbildning eller är i annan aktivitet.
5. Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar
för er att samverka?
Inom ramen för kommande stormöte kan dialog föras med föreningar som kan
vara aktuella samverkanspartners i arbetet med ungdomar som inte deltar i
utbildning eller är i annan aktivitet.
Andra synpunkter?
Samverkan
FSG 2018-10-24
Beslutet expedieras till
1. Fritids- och folkhälsonämndens Diarium

Helene Sandberg
Ordförande
Christer Samuelsson
Förvaltningschef

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-10-18
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Dnr

2016-2583

Annelie Johansson, 033-35 75 76
Annelie2.johansson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Uppföljning av Överenskommelsen i Borås - Yttrande till
Fritids- och folkhälsonämnden
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden överlämnar förvaltningens yttrande avseende
uppföljning av Överenskommelsen i Borås till Fritids- och folkhälsonämnden.
Ärendet
I december 2016 antog Fullmäktige Överenskommelsen med De idéburna
organisationerna i Borås. Fritid- och folkhälsonämnden fick samordningsansvaret för
arbetet och ansvarar därmed även för uppföljningen gentemot Kommunstyrelsen.
För att kunna genomföra uppföljningen har Fritids- och folkhälsonämnden skickat ut
ett flertal frågor som samtliga nämnder och bolag ska inkomma med svar på.
Överenskommelsen i Borås syftar till att Borås Stad och De idéburnas organisationer
(föreningar, studieförbund, trossamfund, sociala företag med flera i Borås) ska
fördjupa och utveckla sitt samarbete. Den gemensamma utmaningen är hur vi kan
utveckla och upprätthålla välfärden när det gäller demokrati, folkhälsa, integration,
gemenskap och social sammanhållning. Arbetet ska utgå från sex principer;
självständighet och oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och
långsiktighet.
Miljö- och konsumentnämnden hade redan innan överenskommelsen samarbeten
med organisationer och föreningar och såg positivt på att Överenskommelsen skulle
kunna förbättra och underlätta sådant samarbete (Ecos 2016-2583).
Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämndens avdelning för Budget- och skuldrådgivning samt
Miljöstrategiska avdelningen har sedan flera år naturliga samarbeten med De
idéburna. Det kan vara föreningar som är anslutna till Överenskommelsen i Borås
men även andra föreningar. Samarbetet är inte ett resultat av Överenskommelsen och
det är mer i form av informationsutbyte än av karaktären partnerskap eller
samverkansavtal. Samarbetet med De idéburna kan utökas och utvecklas.

Miljöförvaltningens svar på remissens frågor
På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan med De idéburna
organisationerna? T.ex. dialoger med enskilda eller flera föreningar, tecknat IOP (idéburet offentligt
partnerskap) eller andra samverkansavtal med De idéburna? Deltagit i intresseråd och nätverk med
De idéburna? Utbildningsinsatser med De idéburna? Arrangerat eller genomfört några aktiviteter
eller verksamheter tillsammans?
Inom Miljöförvaltningen är det framförallt Budget- och skuldrådgivningen och
Miljöstrategiska avdelningen som har nytta av att samarbeta med De idéburna. Inom
dessa avdelningar bedrivs sedan flera år ett naturligt och fungerande samarbete med
föreningar så det är inte ett resultat av Överenskommelsen. Samarbetet är mer i form
av informationsutbyte än av karaktären partnerskap eller samverkansavtal. Det kan
vara föreningar som är anslutna till Överenskommelsen i Borås men även andra
föreningar.
Exempel på dessa samarbeten är de träffar som Budget- och skuldrådgivningen
regelbundet har med olika trossamfund tillsammans med personliga ombuden inom
Arbetslivsförvaltningen. Vidare träffar budget- och skuldrådgivarna flera föreningar
för att berätta om sin verksamhet och den rådgivning som invånarna i Borås har
möjlighet att få. Budget- och skuldrådgivarna deltar ibland på FRÖ-möten inom
ramen för Överenskommelsen. Miljöstrategiska avdelningen har samarbeten med
olika ideella föreningar och är med som delarrangör i evenemang som Skördefesten,
Kretsloppsveckan, Norrbydagen och Hässlefesten. I LONA-projekt (Lokala
naturvårdsinsatser som är ett samarbete mellan Länsstyrelse och Kommun) och
liknande arbete som biologerna drivit och driver så har de samarbete med en mängd
olika ideella föreningar, trädgårdsföreningar, biodlarföreningar, naturvårdsföreningar
med mera. Konsumentrådgivarna har t.ex. samarbete med kvinnoföreningar på
Norrby/Hässleholmen inför genomförandet av föreläsningstillfällen och annat
förebyggande arbete.
Vad har resultatet blivit för Boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?
De samarbeten som finns med föreningar inte är ett resultat av Överenskommelsen.
Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan med De idéburna?
Miljöförvaltningen ser inget behov att samverka med De idéburna inom
myndighetsutövningen (t.ex. livsmedelskontroll och miljötillsyn). Två avdelningar har
idag dock ett naturligt och fungerande samarbete med föreningar. Det samarbetet kan
både öka och utvecklas men behöver vara styrt utifrån behov.
Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt sedan utveckla samarbetet med
De idéburna organisationerna de närmaste åren?
Samarbete med idéburna organisationer är viktigt för att kunna upprätthålla välfärden
och det kommer säkerligen bli än mer viktigare med sådant samarbete under
kommande år. För miljöförvaltningens del är det fortsatt budget- och
skuldrådgivningen och miljöstrategiska avdelningen som kommer att ha de största
behoven av sådant samarbete.

Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för er att samverka?
Redan i remissvaret till Fritids- och folkhälsonämnden 2016 (Ecos 2016-2583)
framfördes vikten av att samarbeten koordineras av staden och att det finns en väg in
för nya projekt och samarbeten. Ett sätt att koordinera sådana samarbetet kan vara att
identifiera strategiskt viktiga Borås stad övergripande områden där samverkan mellan
förvaltningar, bolag och De idéburna behöver utvecklas.

Andra synpunkter?
Inget att notera.

Agneta Sander
Miljöchef

Annelie Johansson
Avdelningschef

Bilagor
Uppföljning av Överenskommelsen i Borås FOFN 2018-00148
Bilaga - Uppföljning av Överenskommelsen i Borås FOFN 2018-00148 3.7.1.0
Beslut skickas till
Fritids- och folkhälsonämnden (se anvisningar i bilaga FOFN 2018-00148 3.7.1.0)
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SKRIVELSE
Datum

Instans

2018-10-30

Förskolenämnden
Dnr FN 2018-00114 1.1.5.0

Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden godkänner upprättat svar och översänder detta till Fritidsoch folkhälsonämnden.
Ärendet i sin helhet
I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommen med
De idéburna organisationerna i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden fick
samordningsansvaret för arbetet och ansvarar därmed för uppföljning gentemot
Kommunstyrelsen. Enligt Överenskommelsen skall arbetet beskrivas i
handlings- och uppdragsplaner. Tillsammans ska parterna inspirera till
samverkan, mobilisera kring gemensamma intressen och utveckla
samarbetsformer inom ramen för Överenskommelsen i Borås.
Överenskommelsen i Borås utgår från sex principer, självständighet och
oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och långsiktighet,
som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund, som skall hjälpa oss att
förhålla oss till varandra när vi vill samverka.
Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?
Förskolenämnden har samverkat med De idéburna organisationerna framför
allt inom öppna förskolorna och Familjecentralerna. De idéburna
organisationerna är en viktig framgångsfaktor när var och en av besökarna ska
skapa sig en bra grund att stå på och få en tillhörighet i samhället oavsett
bakgrund. Det har visat sig vara ett framgångsrikt arbete där många besökare
har hittat sitt intresse och sitt sociala nätverk. Det gäller både kortsiktigt och
långsiktigt. Besökarna kan också påverka vilka organisationer som de vill träffa
och även hur det skulle kunna gå till och i vilket syfte.
Vad är hindren/Svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?
Samverkan med De idéburna organisationerna har genomförts utan några
problem och alla aktörer är villiga att fortsätta samverkan. Det finns en
öppenhet mellan verksamheterna och ett intresse från alla som bidrar till att
underlätta samverkan. Samverkan sker även med olika trossamfund,
idrottsföreningar, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF)
och många fler. Så i dagsläget finns inga hinder eller svårigheter.

Förskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

forskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt
sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de
närmaste åren?
Förskolenämnden har samverkat med De idéburna organisationerna framför
allt inom öppna förskolorna och Familjecentralerna. Där arbetar nämnden
bland annat med att skapa sociala nätverk, arbetar med integration och
delaktighet med besökarna. Den samverkan kan självklart alltid utvecklas.
Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för
er att samverka?
Det centrala Överenskommelsearbetet skulle kunna skapa förutsättningar om vi
skulle bli i behov av stöttning för samverkan vilket inte är aktuellt i nuläget.
Andra synpunkter?
Nej.
Beslutsunderlag
1. Överenskommelsen i Borås
2. Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
Samverkan
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-10-18.
Beslutet expedieras till
1. Fritids-och folkhälsonämnden

Leif Johansson
Ordförande
Pernilla Bjerkesjö
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2018-11-15

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2018-00465 1.1.3.25

Ivanka Zejnilovic
Handläggare
033 357587

Remissvar: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt yttrandet nedan och att översända denna till
Fritids- och folkhälsonämnden.
Ärendet i sin helhet
Tekniska nämnden har verksamheter som inte har direkt koppling till de
idéburna och därför blir det svårt att hitta grunder för att samverka med dessa
organisationer.
I våra medborgardialoger, trygghetsvandringar och andra aktiviteter och nätverk
välkomnar vi de idéburna lika mycket som andra boråsare att lämna synpunkter
på våra verksamheter och vi försöker tillmötesgå deras önskemål så långt det
går.
Likaså stöttar vi det centrala Överenskommelsearbetet och är öppna för
samverkan med de idéburna i aktiviteter som skulle visa sig beröra vår nämnd
och våra verksamheter.
Beslutsunderlag
1. Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
Beslutet expedieras till
1. Fritids- och folkhälsonämnden

Gunnar Isackson
Förvaltningschef
Jessika Olausson
Enhetschef

Tekniska nämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 57

boras.se

tekniska@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida
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2018-11-27
Julio Garcia Atterström
Handläggare
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Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00106 3.5.4.0

Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
Grundskolenämndens beslut
Godkänna uppföljning av Överenskommelsen i Borås samt översända
densamma till Fritids- och folkhälsonämnden.
Sammanfattning
Grundskolenämnden har ombetts att svara på frågor i en uppföljning av
Överenskommelsen i Borås.
Grundskoleförvaltningen (GRF) ingår i ett Överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap (IOP) med IF Elfsborg, Arbetslivsförvaltningen (ALF)
och Fritids- och Folkhälsoförvaltningen (FoF). Detta IOP går under namnet
Framtid tillsammans, ett samarbete som samtliga aktörer anger fungera bra.
Grundskoleförvaltningen ingår även i ett samarbete med Kvinnojouren och
Sports for you på Sjöboskolan. Detta samarbete äger rum under genomförande
och rättning av nationella prov. Det förs en dialog om en utvidgning av
samarbetet till andra skolor.
Representanter från skolan deltar också i de olika ortsråd/områdesnätverk i
Borås.
Ärendet i sin helhet
I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommelsen med De
idéburna organisationerna i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden fick
samordnings- och uppföljningsansvaret för arbetet. Överenskommelsen
handlar om hur Borås Stad och De idéburnas organisationer, såsom föreningar,
studieförbund, trossamfund, sociala företag m fl. ska kunna utveckla och
fördjupa sitt samarbete. Den gemensamma utmaningen är hur vi kan utveckla
och upprätthålla välfärden när det gäller demokrati, folkhälsa, integration,
gemenskap och social sammanhållning.
Fritids- och folkhälsonämnden vill av Grundskolenämnden få svar på
nedanstående frågor för att kunna fortsätta att utveckla det gemensamma
arbetet och förutsättningarna för samverkan inom ramen för
Överenskommelsen:
1.På vilket sätt har Grundskoleförvaltnigen arbetat med att utveckla och fördjupa
samverkan med De idéburna organisationerna? Vad har resultaten blivit för boråsarna?

Grundskolenämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Olovholmsgatan 32

Hemsida

boras.se

E-post

grundskola@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(5)

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med IF
Elfsborg: Tillsammans med Arbetslivsförvaltningen (ALF) och Fritids- och
folkhälsoförvaltningen (FoF) ingår Grundskoleförvaltningen (GRF) i ett IOP
med IF Elfsborg under benämningen Framtid tillsammans. Syftet med
samarbetet är att hjälpas åt att fånga upp barn och ungdomar som befinner sig i
eller är på väg in i utanförskap, få in dessa i föreningsliv och olika aktiviteter
som redan finns i områdena på Hulta, Hässleholmen, Sjöbo, Norrby samt
Göta/Kristineberg.
Idag arbetar totalt elva personer inom Framtid tillsammans under ledningen av
Vedad Aganovic. Dessa är placerade parvis som följer:
Hässleholmen
Bodaskolan, Fjärdingskolan och Hässlehus/det nya Kvartersstugan.
Hulta
Ekarängskolan.
Norrby
Särlaskolan och Norrbyhuset.
Kristineberg/Göta
Kristinebergsskolan, Daltorpskolan, Kristinebergs fritidsgård och Göta
fritidsgård.
Sjöbo/Erikslund
Sjöboskolan, Erikslundskolan, Sjöbo fritidsgård och Ungdomsgården.
Berörda rektorer anger att Framtid tillsammans uppfyller väl sitt syfte. På några
skolor, som t ex Boda, Sjöbo och Ekaräng anger rektor att samarbetet fungerar
mycket väl.
Styrgruppen i Framtid tillsammans arbetar numera med att ta fram en
uppdragsbeskrivning för de projektanställda samt förtydliga hur återkopplingen
till arbetsledaren ska ske från varje skola.
Insatser av Tjejjouren och Sports for you på Sjöboskolan
Ett samarbete med Sports for you och Tjejjouren/Kvinnojouren initierades på
Sjöboskolan under våren 2018. Samarbetet har fallit väl till, då personal från
Tjejjouren i samverkan med skolans pedagoger hållit i olika lektioner med fokus
på stereotypa könsmönster och utagerande våld. Sports for you har vid olika
tillfällen erbjudit eleverna möjlighet att prova på olika sporter. Insatserna har
ägt rum under tiden som ordinarier pedagoger genomfört och rättat nationella
prov och även vid andra tillfällen. Tänkt är det att liknande insatser ska kunna
komma andra skolor till del under våren 2019. Frågan följs upp av VC-gruppen
för skolan under hösten 2018.
Deltagande i ortsråd eller områdesnätverk
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Skolan finns representerad i många ortsråd och områdesnätverk där samverkan
med föreningar, företag och kyrkan skapar mervärde för våra barn och
ungdomar. Ett ortsråd/områdesnätverk som utmärker sig i sammanhanget är
”Vi bryr oss i Dalsjöfors”, där föreningslivet, fritidsgården och fritidshem i flera
år samverkat och erbjudit barn och ungdomar i Dalsjöfors med omnejd olika
sommaraktiviteter varje juni månad.
2.Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan med De idéburna
organisationerna?
Följande hinder/svårigheter har identifierats i samverkan med De idéburna från
GRF:
•

I Borås, som i många andra kommuner, finns många idéburna
organisationer. Alla dessa organisationer är förvisso en styrka
men det gör också svårt att hävda gemensamma intressen och
samlas kring en genomtänkt idé om vad samverkan ska leda till.
Läxhjälpen som erbjuds av många föreningar är ett exempel för
detta, eftersom innebörden i begreppet läxhjälp varierar från
förening till förening, från läxläsning till lekstund, bönestund eller
socialt umgänge.

•

Skolan är en professionell arena som regleras av lagar och
föreskrifter och där det finns tydliga resultatkrav för både elever
och personal. Att få en kontinuitet i samverkan med De idéburna
samt att få ut den effekt som förväntas av deras insatser i den
lagstadgade skolvardagen kan bli en utmaning. Aktörer från det
idéburna saknar ibland den kompetens som krävs för att kunna
utföra ett kvalitativt arbete inom skolan. Vidare kan dessa
personer ha svårt att engagera sig efter ett skolschema, då de
själva kanske har ett arbete att sköta.

•

Den samlade bilden av dialogerna i nätverksmötena för
Överenskommelsen är att det har varit svårt att engagera
personer att delta i olika samverkansprocesser. Detta gäller såväl
bland de idéburna organisationerna som hos skolpersonalen.
Någon måste ständigt blåsa liv i glöden och det ”någon” är svårt
att hitta inom skolan eller De idéburna.

•

Ytterligare en svårighet som representanter från olika
organisationer och från förvaltningen påtalat är att processer som
bedrivs på central nivå kan vara svåra att förankra på skolnivå.
Det gäller att få de insatser som diskuteras och planeras på
nätverksmötena eller stormötena att sippra ner till medlemmar
och lärare.

3.Inom vilka områden ser GRF behovet av att föra en dialog och eventuellt sedan utveckla
samarbetet med De idéburna organisationerna de närmaste åren?
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GRF ser behov av att utveckla ett samarbete med De idéburna inom följande
områden de närmaste åren:
•

Läxhjälp/lässtöd

•

Värdegrundsdagar med syfte att motverka våldsbejakande
extremism och stereotypa könsmönster

•

Friluftsdagar där eleverna får möjlighet att prova på olika idrotter

•

En hälsosam och varierad fritid för barn i ålder 10-12 år. Dessa
barn har ofta slutat på fritidshem efter åk 3 och finns ofta inte
heller med i målgruppen för fritidsgårdsverksamheten.

4. Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för GRF att
samverka?
GRF ser gärna till ett fortsatt stöd från det centrala Överenskommelsearbetet i
samband med genomförande av stormöten och dialogmöten med De idéburna
och andra förvaltningarna. Syftet med dessa möten kan vara att:
•

utbyta erfarenheter

•

sprida kunskap om varandras verksamheter

•

förankra pågående insatser

•

sprida goda exempel

•

identifiera fortsatta behov av stöd i samverkansprocessen

•

identifiera kommunala intresseområden gentemot de idéburna

•

planera och följa upp gemensamma aktiviteter

•

genomföra utbildningar

Beslutsunderlag
1. . Information från Julio García Atterström, verksamhetschef, representant
från Grundskoleförvaltningen i det kommunala nätverket för
Överenskommelsen i Borås.
Samverkan
Information i FSG.
Beslutet expedieras till
1. Fritids- och folkhälsonämnden.
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Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Helena Ransjö Alcenius,
0705-415444

2018-11-26

BBAB 2018-00011

Fritid- och folkhälsonämndens diarienummer: FOFN 2018-00148

På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa
samverka med De idéburna organisationerna?
BoråsBorås TME AB har ett gott samarbete med de idéburna
organisationerna vid flertalet olika evenemang som äger rum i Borås.
Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och
långsiktigt)?
Ett mer varierat utbud av aktiviteter och engagemang.
Vad är hindren/Svårigheterna för att utveckla och fördjupa
samverkan med De idéburna organisationerna?
Vi ser inga direkta hinder. Har alla förstående för varandras roller så
blir det ett givande och utvecklande arbete.
Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och
eventuellt sedan utveckla samarbetet med De idéburna
organisationerna de närmaste åren?
Inför jubileumsåret 2021.
BoråsBorås TME AB

Helena Ransjö Alcenius
VD
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Åsa Skytt Jansson
Handläggare
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Datum

Instans

2018-12-10

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00148 3.7.1.0

Fritids- och folkhälsonämndens svar på Uppföljning av
Överenskommelsen i Borås
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna uppföljningen av arbetet med
Överenskommelsen.
Sammanfattning
I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommen med De
idéburna organisationerna i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden fick
samordningsansvaret för arbetet och ansvarar därmed för uppföljning gentemot
Kommunstyrelsen.
Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De idéburnas
organisationer, såsom föreningar, studieförbund, trossamfund, sociala företag
med flera i Borås, ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Den
gemensamma utmaningen är hur vi kan utveckla och upprätthålla välfärden när
det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social
sammanhållning.
Överenskommelsen i Borås utgår från sex principer, självständighet och
oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och långsiktighet,
som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund, som skall hjälpa oss att
förhålla oss till varandra när vi vill samverka.
För att fortsätta att utveckla det gemensamma arbetet och skapa
förutsättningarna för samverkan har samtliga nämnder och bolag svarat på
följande frågor kring vad som har gjorts och hur nämnder och bolag tänker
framåt inom området.


På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?



Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?



Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?



Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt
sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de
närmaste åren?

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för
er att samverka?



Andra synpunkter?

Samverkan mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen och De idéburna
Samverkan med De idéburna ska genomsyra hela förvaltningens verksamhet.
Inom den öppna ungdomsverksamheten och mötesplatserna utgör samverkan
med civilsamhället ett av tre prioriterade verksamhetsområden. Utöver
föreningsdrivna mötesplatser verkar civilsamhället fysiskt på de olika
mötesplatserna, i badhusen och på våra anläggningar för att bedriva
verksamhet. Förvaltningen har även tecknat flera IOP med De Idéburna.
Genom samarbetsuppdraget Lokalt inflytande samordnas sju områdesnätverk
och fyra ortsråd, vilka bygger på en samverkan lokala aktörer sinsemellan med
syfte att utveckla närområdet, med stöd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Representanter från förvaltningen deltar i nätverk och andra sammankomster
såväl internt i kommunen samt externt med De idéburna och andra
organisationer, för att ”nätverka” och fördjupa kunskaperna och utveckla
arbetet inom ramen för Överenskommelsen.
Ärendet i sin helhet
I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommen med De
idéburna organisationerna i Borås. Enligt Överenskommelsen skall arbetet
beskrivas i handlings- och uppdragsplaner. Fritids- och folkhälsonämnden fick
samordningsansvaret för arbetet och ansvarar därmed för uppföljning gentemot
Kommunstyrelsen.
Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De idéburnas
organisationer, såsom föreningar, studieförbund, trossamfund, sociala företag
med flera i Borås, ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Den
gemensamma utmaningen är hur vi kan utveckla och upprätthålla välfärden när
det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social
sammanhållning.
Överenskommelsen i Borås utgår från sex principer, självständighet och
oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och långsiktighet,
som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund, som skall hjälpa oss att
förhålla oss till varandra när vi vill samverka.
För att fortsätta att utveckla det gemensamma arbetet och skapa
förutsättningarna för samverkan har samtliga nämnder och bolag svarat på
följande frågor kring vad som har gjorts och hur nämnder och bolag tänker
framåt inom området.


På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?



Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?
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Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?



Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt
sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de
närmaste åren?



Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för
er att samverka?



Andra synpunkter?

Fritids- och folkhälsonämnden redovisar svaren på frågorna för
Kommunstyrelsen och på det årliga stormötet för Överenskommelsen i
november, samt lyfter in i dem i en gemensam plan som antas av det
gemensamma samrådet.
Fritids- och folkhälsonämndens lokala uppföljning innehåller:
På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?
Samverkan med De idéburna ska genomsyra hela förvaltningens verksamhet.
Inom den öppna ungdomsverksamheten och mötesplatserna utgör samverkan
med civilsamhället ett av tre prioriterade verksamhetsområden. Utöver
föreningsdrivna mötesplatser verkar civilsamhället fysiskt på de olika
mötesplatserna, i baden, på våra anläggningar för att bedriva verksamhet och
för att komplettera och förbättra kontaktytan till medborgarna.
Genom samarbetsuppdraget Lokalt inflytande samordnas sju områdesnätverk
och fyra ortsråd, vilka bygger på en samverkan lokala aktörer sinsemellan med
syfte att utveckla närområdet, med stöd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Representanter från förvaltningen deltar i nätverk och andra sammankomster
såväl internt i kommunen samt externt med De idéburna och andra
organisationer för att ”nätverka” och fördjupa kunskaperna och utveckla
arbetet inom ramen för Överenskommelsen.
Nedan följer konkreta utvecklingsarbeten som genomförts under 2018:
•

Föreningarna på Boda och Hässleholmen var med och formade
visionen för Bodaområdet. I samband med utvecklingen av området
sker det en kontinuerlig dialog om den i framtida gemensamma
verksamheten med de föreningar som är tänkt att verka på eller i
området.



Inom ramen för arbetet med bidragsutredningen sker gemensamma
utbildningar och träffar för att arbetet och förhållningsättet i
utredningen skall gå enligt Överenskommelsens principer.



Inom ramen för barnsäkerhet sker två utbildningar, ”Cykla säkert” och
Första hjälpen, för elever i årskurs 5.



I arbetet med ny detaljplan för Norrby sker det en dialog med
föreningarna som använder Kronängsparken som arena för fotboll.
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Föreningsdialog med Mariedals IK om utvecklingen av friluftsområdet
Kransmossen.



Föreningsdialog med Byttorps IF om utvecklingen av området kring
Byttorps IP.



Byttorps IF utvecklar tillsammans med förvaltningen en
föreningsdriven öppen ungdomsverksamhet på området.



Hestra IF utvecklar tillsammans med förvaltningen en föreningsdriven
öppen ungdomsverksamhet på området.



Dialog med Borås Skytteallians om ett nytt skyttecenter i Borås.



Ett nätverk av möjligheter - Sociala föreningar informerar om sin
verksamhet för kommunen och andra offentliga verksamheter.



Administratörsträffar för föreningsanställda i samarbete med SISU.



Dialog med IK Ymer och Borås Skidlöparklubb om utvecklingen av
Ymer-området.



Barnsäkerhet – samarbete med NTF och Livräddningssällskapet



Regelbundna träffar i områdesnätverken där man gemensamt gör
insatser som främjar trygghet och gemenskap i områdena.



Stöd till och kontinuerlig dialog med ortsråden i Fristad, Dalsjöfors,
Sandared- och Viskaforsbygden.



Samordning av områdesnätverken för att utveckla det lokala arbetet.



Kontinuerlig dialog med föreningar på Hässleholmen för samverkan
kring utvecklingen på området tex. på områdesnätverk och på
intresseföreningen.



Utbildningen ”Rusta dig för valet” och flera delar i satsningen för att
öka valdeltagandet.



Föreläsningsinsatsen ”Mellan klan och stat – somalier i Sverige”.



Urban kultur på Hässleholmen – sommar 2018 + att satsningen
kommer att fortsätta under lov.



Samtal om äldres hälsa med studieförbund.



Frågat verksamma föreningarna på Träffpunkt Simonsland om att
gemensamt arbeta kring frågor som berör dem, t ex öppettider på
Träffpunkten. Dock inget intresse från berörda.



Öppen ungdomsverksamhet på Kulturföreningen TÅGET och Gustav
Adolfs församlingshem.



Projektet En kommunen fri från våld utvecklar det våldspreventiva
arbetet tillsammans med föreningsliv, Studieförbund, Fristad
folkhögskola och hyresgästföreningen,
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Diverse aktiviteter på våra mötesplatser. Till exempel kvinnocafé på
Norrbyhuset.



Simskola för kvinnor, främst på Hulta/Hässleholmen, Sjöbo och
Norrby.



Områdesnätverken planerar och genomför lokala aktivitetsdagar och
andra arrangemang tillsammans med Idéburna på området.



Lovverksamhet över hela staden planeras och genomförs med
Idéburna.

IOP
Fritids- och folkhälsonämnden är ansvariga för fyra IOP;


IOP om Parasportens framväxt i Sjuhäradshallen med SISU.



IOP ”Hitta Ut” med Hestra IF.



IOP om föräldrakursen ”Älskade barn” med Studiefrämjandet



IOP med Korpen om ”Boråsklassikern”

I följande IOP är Fritids- och folkhälsonämnden delansvariga;


IOP ”Framtid Tillsammans” med IF Elfsborg (Arbetslivsnämnden
samverkar med Grundskolenämnden och Fritids- och
folkhälsonämnden)



IOP ”Vi tillsammans” med IF Elfsborg (Arbetslivsnämnden samverkar
med Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden)



IOP ”Sports for you” med Västra Götalands Idrottsförbund/SISU
(Arbetslivsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans).

Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?
På lång sikt skapas goda relationer mellan Borås Stad och civilsamhället. På kort
sikt åstadkoms kontinuerligt aktiviteter, både ur ett områdesperspektiv men
även riktade insatser vid särskilda tidpunkter, såsom lovverksamheten.
Verksamhet som genomförs tillsammans med De Idéburna resulterar i en
bredd av aktiviteter- samt att vi når en bredare målgrupp, vilket vi inte hade
kunnat åstadkomma själva. Vår ambition är att det skapar en ökad vi-känsla,
trygghet, glädje, kunskap och delaktighet.
Avsikten med utbildningar inom cykelsäkerhet, föräldraskapsstöd och lokal
samverkan är att öka säkerheten och upplevelsen av tryggheten inom ramen för
Säker och Trygg kommun.
Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?
Generellt sett upplevs det inte som så stora hinder för att åstadkomma
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samverkan med De idéburna. Utmaningar som förekommer är dock ekonomin
då föreningslivet till stor del bygger på ideella krafter. En del föreningarna har
svårt att få medlemmar att engagera sig, det är lätt att slita ut de som redan är
aktiva. Andra utmaningar är svårigheten i att hitta rätt tajming, svårt med
tiderna då föreningslivet ofta uteslutande är kvällsaktiva.
Samverkan med studieförbund kan försvåras av de inte vet från ett år till ett
annat vilka ekonomiska resurser de har då stor del av ekonomin är i
projektform.
Det är viktigt att förstå att vi har olika förutsättningar (men alla kan göra något).
Politisk obundenhet har varit svårt för vissa samverkansparter att förstå.
Att idéburna i sin tur ibland har svårt att organisera sig tillsammans.
Hitta resurser för att betala idéburna som vill utveckla verksamheten enbart
genom ekonomisk ersättning.
Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt
sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de
närmaste åren?
Vi ser behov att fortsätta möta och fördjupa dialogen med hela civilsamhället,
utifrån befintligt arbete inom våra verksamheter, det politiska
samarbetsuppdraget Lokalt inflytande och Överenskommelsen. Konkreta
exempel på utveckling och fördjupning är:


Fortsatt områdesutveckling i våra prioriterade områden (Sjöbo, Norrby
och Hässleholmen) Hur kan områdesnätverken utvecklas till att
innefatta fler föreningar till exempel?



Kan föräldraskapsstöd drivas med hjälp av föreningar?



Kan föreningarna ”driva” caféet på Träffpunkt Simonsland genom att
teckna ett IOP med kommunen. Som det är nu så stänger cafét 17.00
när personalen går hem.



Ny mötesplats på Bodavallen,



Troligen tryggare områden



Fortsätta och fördjupa arbetet avseende ”Äldres hälsa”.



Förstärka Mötesplatserna roll i samverkan med lokalområdet.



Utveckla den öppna ungdomsverksamheten ytterligare tillsammans med
Idéburna organisationer.

Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för
er att samverka?
Många föreningar är intresserade av att skriva IOP, därför vore det bra med
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utbildning/ökad kunskap hos både tjänstemän och hos De idéburna om hur
man skriver en IOP.
Fortsatta FRÖ-möten för att lyfta goda exempel och inspirera till samverkan.
Samverkan finns och fungerar bra idag men det vore bra om vi kunde skriva
ner en överenskommelse som håller över tid.
Andra synpunkter?

Beslutsunderlag
1. Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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SKRIVELSE
Datum

2019-01-30
Malin Andersson
Handläggare
033 357361
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Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00148 3.7.1.0

Uppföljning av Överenskommelsen i Borås samt
sammanställning av remissvar
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden har tagit del av uppföljningen och godkänner
sammanställningen och sänder den vidare för kännedom till Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommen med De
idéburna organisationerna i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden har
samordningsansvaret för arbetet och ansvarar för uppföljning gentemot
Kommunstyrelsen. Nämnden gett alla nämnder och bolag i uppdrag att
redovisa sitt arbete med De idéburna organisationerna.
Svaren för uppföljningen har också legat till grund för den gemensamma plan
som antagits av Samrådet för Överenskommelsen.
Resultatet i uppföljningen är positiv och visar att Borås Stad har en mångfald av
samarbeten och samverkan med de idéburna organisationerna, fördelat på
många olika nämnder och bolag. Förutsättningarna för att kunna samverka med
idéburna varierar mellan nämnder och bolag beroende på uppdrag och
huruvida ens verksamhet styrs av lagkrav eller inte. En samverkansform är
Idéburet offentligt partnerskap (IOP), där det till dags datum finns sexton olika
IOP mellan nämnder och de idéburna. För tre år sedan fanns inga IOP i Borås
Stad.
De svårigheter som både kommunen och idéburna ser i arbetet med att
utveckla och fördjupa samverkan är framförallt resursmässig. Detta då
föreningslivet till stor del bygger på ideella krafter som bidrar med ideella
insatser och mervärden betyder oftast att kommunen måste ansvara för hela
finansieringen för verksamheten.
Nämnder som har lagstadgad verksamhet upplever också att de idéburna ibland
har små resurser, både kunskapsmässigt och personellt, för att hantera vissa
målgrupper och samarbeten med staden i den omfattning som kan behövas.
Andra svårigheter som nämnts är att matcha de idéburna och kommunens
behov och att få till konstruktiva möten och långsiktiga relationer.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38
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Därtill finns det många områden där nämnder och bolag vill fortsätta att
utveckla samverkan med idéburna. Där ibland evenemang, olika aktiviteter för
invånarna i olika sammanhang, värdegrundsarbete och sociala insatser.
Samrådet för Överenskommelsen styr det övergripande arbetet. I kommunen är
det Fritids- och folkhälsonämnden som har uppdraget att samordna arbetet i
staden. Utöver en processledare inom förvaltningen finansierar även nämnden
en 40% processledartjänst för de idéburna. Syftet är att personen tillsammans
med staden skall driva det övergripande arbetet inom Överenskommelsen.
Fokus har hittills varit på;
- Informationsspridning och metodstöd
- Skapa en långsiktig struktur för arbetet med Överenskommelsen
- Utbildning
- Dialoger
- Omvärldsbevakning
- Nätverk mellan förvaltningar
- Modell för att illustrera arbetet med Överenskommelsen
För att Överenskommelsen ska utvecklas krävs en ständig dialog på alla nivåer i
den kommunala organisationen. Utbildning och information är prioriterade
områden för såväl politiker, tjänstepersoner och de idéburna.
Överenskommelsen i Borås
Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De idéburnas
organisationer, såsom föreningar, studieförbund, trossamfund, sociala företag
med flera i Borås, ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Arbetet drivs
av ett gemensamt samråd med representanter från Borås Stad, Trossamfunden,
Föreningsrådet, Studieförbunden i Borås och Social ekonomi Sjuhärad.
Den gemensamma utmaningen är hur vi kan utveckla och upprätthålla
välfärden när det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social
sammanhållning. I detta arbete stärks boråsarnas delaktighet och möjlighet att
påverka.
Tillsammans ska parterna inspirera till samverkan, mobilisera kring
gemensamma intressen och utveckla samarbetsformer inom ramen för
Överenskommelsen i Borås.
Överenskommelsen i Borås utgår från sex principer, självständighet och
oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och långsiktighet,
som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund, som skall hjälpa oss att
förhålla oss till varandra när vi vill samverka.
Beslutsunderlag
1. 1. Uppföljning av Överenskommelsen 2017-2018- Sammanställning av svar
från remissvar från Borås Stads nämner och bolag och enkätsvar från de
idéburna organisationerna. 2019-01-30
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2. Sammanställning av remissvar i uppföljning för Överenskommelsen 2018,
2019-01-30
Samverkan
"[Klicka och skriv här]"
Beslutet expedieras till
1. Samtliga nämnder och bolag
2. Svenska Kyrkan, Stefan Hiller, stefan.hiller@svenskakyrkan.se
3. Svenska kyrkan, Roger Olsson, barogols@gmail.com
4. Föreningsrådet, Anita Zetterman, anita.zetterman@telia.com
5. Föreningsrådet, Berit Hallqvist, berithallqvist@hotmail.com
6. Social Ekonomi Sjuhärad, Janne Nolin, janne@hemgarden.nu
7. Social Ekonomi Sjuhärad, Camilla, camilla@borasfhsk.se
8. Studieförbunden i Borås, Catharina Rapp, catharina.rapp@sv.se
9. Studieförbunden i Borås, Lena Sjöberg, Lena.Sjoberg@sensus.se

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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DELEGATIONSBESLUT
Datum

Instans

2019-02-01

Servicenämnden
Dnr SN 2019-00021 1.1.3.1

Ingeborg Moss
Handläggare
033 357444

1(1)

Delegationsbeslut 2019-02-20
Servicenämndens beslut
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna
Delegationsbeslut

1. Redovisning av lämnade anbud på avdelningen Entreprenad
Dnr SN 2019-00005
2. Förteckning över delegationsbeslut om anställningar
Dnr SN 2019-00006

Micael Svensson
Ordförande
Kenneth Lundqvist
Förvaltningschef

Servicenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Pantängen, Västerängsgatan
6

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Datum

Instans

2019-02-01

Servicenämnden
Dnr SN 2019-00022 1.1.3.1

Ingeborg Moss
Handläggare
033 357444
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Informationer
Servicenämndens beslut
Redovisade informationsärenden läggs till handlingarna
Informationer
a. Informationer från avdelningarna
Niclas Bodeklint, avdelningschef för Dataservice
Ann Malm, avdelningschef för Affärsstöd
Ann Landegren, avdelningschef för Fordon-Verkstad
Carina Andersson, avdelningschef Personal- och Kontorsservice
Ulf Raneby, avdelningschef Entreprenad

b. Information från Entreprenad

Micael Svensson
Ordförande
Kenneth Lundqvist
Förvaltningschef

Servicenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Pantängen, Västerängsgatan
6

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

