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2016-03-23

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 4 april 2016 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom
vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärenden:
a)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2016.
(2016/KS0216 106-1)
(Bil)

b)

Redovisning av inneliggande initiativärenden 2016
(2016/KS0268 101-1)
(Bil)

(Förslag: a-b till handlingarna)
Kc
Kc

2
3

Begäran om skadestånd.
(2016/KS0145 108-1)

(Bil)

Nytt ärendehanteringssystem.
(2016/KS0213 005-1)

(Bil)

Kc

4

Information om översyn av förvaltningsorganisationen.

Kc

5

Tillsättning av förvaltningschefer.
(2016/KS0292 023-1)

(Bil)

Personalekonomisk redovisning för 2015.
(2016/KS0266 020-1)

(Bil)

PF
KU

1
1

Anmälningsärenden:
a)
b)

c)

Förvaltningsområde för finska 2016.
(2016/KS0249 130-3)

(Bil)

Förvaltningsområde för finska 2015;
Rapport om användning av statsbidrag.
(2015/KS0264 130-3)

(Bil)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll
från sammanträdet den 11 februari 2016.
(2016/KS0025 103-3)

(Bil)

(Förslag: a-c till handlingarna)
KU

2

Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för
fristående förskola.
(2016/KS0115 712-3)

(Bil)

FÖREDRAGNINGSLISTA

4 (6)

2016-04-04

KU

M

M

3

1

2

Brukarundersökningar 2015; Uppföljning förskola,
grundskola och fritidshem samt gymnasieskola.
(2015/KS0711 100-1)

(Bil)

Svar på initiativärende: Bostäder för kommunplacerade
nyanlända.
(2016/KS0262 270-2)

(Bil)

Modifiering av tilläggsavtal avseende forcering av färdigställande Viared Västra.
(2012/KS0323 251-2)

(Bil)

E

1

Årsredovisning 2015.
(2016/KS0070 042-1
2016/KS0230, 0231, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239,
240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245 107-1)
(Bil)

E

2

Anmälningsärenden som behandlas i Årsredovisning 2015
a)

b)
c)

Omarbeta indikatorer och målvärden (Budgetuppdrag 2015).
(2015/KS0203 041-1)

(Bil)

Kostnader mellan olika storlekar på förskolor.
(2015/KS0824 290-3)

(Bil)

Tillskapa fler lärlingsplatser i gymnasieskolan.
(2015/KS0635 612-3)

(Bil)

d)

Utreda hur och om möjligt införa en veckas praktik
även på de högskoleförberedande programmen.
(2015/KS0636 612-3)
(Bil)

e)

Utreda möjligheterna att stärka elevernas förutsättningar att möta framtidens utmaningar inom e-handel
och logistik.
(2015/KS0633 612-3)
(Bil)

(Förslag a–e till handlingarna)
E

3

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Alfio Franco (M);
Ett säkert och tryggt Borås även för våra barn och ungdomar!
(2011/KS0585 821-3)
(Bil)
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E

4

Svar på motion av Joakim Malmberg (FP); Skattemedel skall
användas effektivt - inför utmaningsrätt!
(2011/KS0612 050-1)

(Bil)

E

5

Svar på motion av Leila Pekkala (S); Den bästa energin är den som
inte används.
(2009/KS0588 107-2)
(Bil)

E

6

Svar på motion av Heiti Ernits (MP); Utreda möjligheterna för
industriell symbios i Borås.
(2012/KS0335 370-2)
(Bil)

E

7

Svar på motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny (L), SvenErik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Internet på
äldreboenden för en mer innehållsrik vardag.
(2012/KS0600 005-3)
(Bil)

E

8

Svar på motion av Kerstin Hermansson(C) och Cecilia Andersson
(C); Ny idrottshall på Myråsskolan.
(2014/KS0193 291-3)
(Bil)

E

9

Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv) angående
iordningställande av beachvolleyplan i Stadsparken för att främja
ungas hälsa.
(2006/KS0558 821-3)
(Bil)

E

10

Svar på motion av Anna Christensen (M; Fritidsgårdar med
profilinriktning.
(2012/KS0772 827-3)

(Bil)

Svar på motion av William Petzäll (SD); Sprinklers i äldreboenden.
(2009/KS0748 173-3)

(Bil)

E

11

E

12

Ansökan från Föreningen Islamiska skolan om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående grundskola,
förskoleklass och fritidshem.
(2016/KS0197 611-3)
(Bil)

E

13

Ljudteknik på Borås Stadsteater.
(2016/KS0254 041-1)

(Bil)

Svar på remiss - Parkeringsnorm för Borås Stad.
(2015/KS0644 514-2)

(Bil)

SP

1
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SP

SP
SP

2

3
4

Beslut om ansökningar våren 2016 om Medel för lokal
utveckling.
(2015/KS0757 106-1)

(Bil)

Yttrande över Cykelplan 2016-2017.
(2015/KS0798 312-2)

(Bil)

Yttrande över begäran om planändring för kv. Hässlehus 9.
(2016/KS0106 214-2)

(Bil)

Kc 1 a-b anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-b till handlingarna)

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Begäran om skadestånd
En mormor har begärt skadestånd om 200 000 kr för brister hon anser föreligga i hanteringen av ett
barnavårdsärende avseende hennes barnbarn med början 2002. Kommunstyrelsen har tidigare avslagit
bl a hennes motsvarande begäran vid ett par tillfällen. Dock anlitades en utomstående jurist 2012, en
advokat, för att för den anhöriges räkning granska handläggningen gentemot henne och undersöka om
det fanns någon grund för hennes krav på ersättning. Advokaten kom fram till att det borde utges ersättning med 50 000 kr. Avtal ingicks för att reglera detta med villkoret att samtliga mellanhavanden i
anledning av beslut och myndighetskontakter i baranavårdsärendet fram till 2012 därmed var slutligt
reglerade. Avtalet har skrivits under och pengarna har betalts ut.
Den anhörige har nu återkommit och begär ersättning med ytterligare 200 000 kr.
Stadsjuristen har upprättat en PM med förslag att inte utge någon ytterligare ersättning, eftersom alla
eventuella handläggningsbrister till och med 2012 reglerades genom avtalet och utbetalningen och inget
nytt har inträffat därefter, som skulle kunna medföra skadeståndsansvar för kommunen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Mormoderns krav på ersättning med 200 000 kr för påstådda handläggningsbrister i ett baranavårdsärende
avseende hennes barnbarn avslås i enlighet med stadsjuristens förslag.
2016-03-14
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0145 108
Programområde: 1
Handläggare: Lars-Olof Danielsson, tfn 033 – 35 70 59
Datum/avdelningschef: 20160229/Svante Stomberg

Sida
1(2)

PM
2016-04-04

Dnr 2016/KS0145

Stadskansliet
Avd: Sekretariatet
Handläggare: Lars-Olof Danielsson

Begäran om skadestånd
Dåvarande kommundelskontoret Fristad fattade 2002 beslut i ett barnavårdsärende
avseende en då tolvårig pojke, som till stor del dittills hade tagits omhand av sina
morföräldrar. En omfattande dialog mellan kommunala företrädare och morföräldrarna inleddes genom verkställigheten av beslutet. Frågorna har gällt vad som faktiskt
har hänt och vad som egentligen vore bäst för barnbarnet. Morföräldrarna har med
tiden utvecklat en misstro mot såväl tjänstemän som ansvariga politiker i kommunen.
Vid ett par tillfällen har morföräldrarna krävt kommunen på skadestånd för det inträffade men fått sin begäran avslagen. Dock har mormodern vid ett tillfälle fått skadestånd, enligt Personuppgiftslagen, efter att det noterats ovidkommande uppgifter om
henne i barnbarnets personakt. Vid ytterligare ett tillfälle har båda morföräldrarna fått
ersättning för direkta utlägg i samband med att de drivit ärendet om barnbarnet.
Trots avslagen på deras skadeståndskrav, hade olika politiska företrädare vid olika
tillfällen förespeglat att någon form av kompensation eller ersättning skulle kunna
utgå utan att precisera med hur mycket eller hur detta skulle gå till. För att slutligt
avgöra ärendet och för att ge morföräldrarna möjlighet att komma till ro med ärendet,
valde kommunen den ovanliga lösningen att anlita en utomstående jurist, en advokat,
för att på kommunens bekostnad titta på ärendet och se om det kunde finnas något
skäl för att utge ytterligare skadestånd till morföräldrarna. Detta skedde 2012.
Advokaten inhämtade material och intervjuade framför allt mormodern, för att erhålla en bakgrund till vad som hade hänt. Istället för att lämna en utredning till kommunen med förslag på lösning, valde han att för morföräldrarnas räkning ansöka om
stämning där morföräldrarna krävde ersättning med 50 000 kr vardera.
Det framgick inte uttryckligen av beslutet att anlita advokaten att kommunen skulle
anses bunden av hans utlåtande men det låg närmast i sakens natur att hans bedömning skulle följas, om inte starka skäl talade emot det. Idén att anlita en extern jurist,
för att morföräldrarna skulle känna att deras sak blev objektivt belyst, blev annars, om
inte helt, så näst intill verkningslös. Kommunen valde således att acceptera advokatens slutsats, att utge 50 000 kr vardera till morföräldrarna. Ett avtal skrevs där detta
reglerades och där man även kom överens om att samtliga mellanhavanden i anledning av beslutet i barnavårdsärendet och morföräldrarnas alla kontakter med kommunala myndigheter fram till avtalsdagen i ärendet skulle vara slutligt reglerade genom utbetalningen. Morfadern hade hunnit avlida innan avtalet skrevs under men
100 000 kr jämte ersättning för advokatens kostnader i ärendet utbetalades till advokaten, som ansvarade för att fördela pengarna till mormodern och morfaderns
dödsbo.
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Mormodern har nu återkommit och begär skadestånd för egen del med ytterligare
200 000 kr och anger att kommunen även borde ersätta hennes barnbarn för det lidande han fått utstå. Mormodern åberopar saker i handläggningen, som hon finner
felaktiga.
Mormodern har genom avtalet 2012 redan fått ersättning för det hon nu åter kräver
skadestånd för. Det har inte inträffat något efter det avtalet ingåtts som skulle kunna
motivera någon skadeståndsskyldighet för kommunen. Genom avtalet blev allt som
hänt fram till 2012 slutligt reglerat, varför det inte heller på den grunden finns anledning att utge någon ytterligare ersättning. Hennes krav på ytterligare skadestånd för
egen del bör således avslås.
Frågor om eventuellt skadestånd för andra personer behandlas efter ansökan av de
som är berörda eller av någon med uppdrag att förträda dem, varför mormoderns
uppfattning i skadeståndsfrågan gentemot hennes barnbarn inte bör föranleda någon
åtgärd nu.
STADSKANSLIET

Lars-Olof Danielsson
Stadsjurist

Kc3

BESLUTSFÖRSLAG

Nytt ärendehanteringssystem
Diarie- och ärendehanteringssystem, LIS, behöver bytas ut då systemet inte lever upp till de krav som
kan ställas på ett modernt system. Leverantören har även redovisat att intäkterna för dagens system,
LIS, inte täcker kostnaderna för systemet. De gör ett underskott varje år vilket gör att utvecklingen blivit lidande. En upphandling behöver genomföras av ett nytt system under 2016 med ett införande augusti 2017.
I 2017 års budget behöver 3 200 000:- avsättas för implementation och förvaltning år 1. Från 2018 års
budget så behöver 1 200 000:- avsättas för förvaltning, support och underhåll.
Nedan finns en länk till en föredragning av ärendet via youtube.
https://youtu.be/Vy6fUPQbGoI
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna projekt nytt ärendehanteringssystem.
2016-03-15
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0213 005
Handläggare: Carl Morberg, tfn 033 – 35 84 29
Datum/avdelningschef: 20160315/Svante Stomberg

Programområde: 1

Sida
1(3)
Datum
2016-04-04

Dnr 2016/KS0213 005

Avd: Sekretariatet
Handläggare: Carl Morberg
Kommunstyrelsen

Nytt ärendehanteringssystem
Kommunfullmäktige fattade beslut § 103 2012/KS0421 005 om att införa en ny ITplattform baserad på Microsofts infrastruktur MSKD. I och med införandet av ITplattformen uppmärksammandes det nya krav på det nuvarande Diarie- och ärendehanteringssystem.
Sammanfattning

Diarie- och ärendehanteringssystem, LIS, behöver bytas ut då systemet inte lever upp
till de krav som kan ställas på ett modernt system. Leverantören har även redovisat att
intäkterna för dagens system, LIS, inte täcker kostnaderna för systemet. De gör ett
underskott varje år vilket gör att utvecklingen blivit lidande. En upphandling behöver
genomföras av ett nytt system under 2016 med ett införande augusti 2017.
I 2017 års budget behöver 3 200 000:- avsättas för implementation och förvaltning år
1. Från 2018 års budget så behöver 1 200 000:- avsättas för förvaltning, support och
underhåll.
Bakgrund

Det nuvarande systemet LIS, Ledning i samverkan, är ett system som Borås Stad började använda under början av 2000-talet. Systemet levereras av CGI. Grundpelaren är
diariet och arbetsgruppen men systemet har även byggts ut under åren med fler moduler. Idag finns det cirka 10 moduler i LIS där vissa är sammankopplade i en process
som Borås Stad har tillgång till.
LIS är ett system som är byggt på plattformen Lotus Notes som levereras av IBM,
samma plattform som vi använde oss av för e-post och kalender innan införandet av
den nya IT-plattformen. E-posten är överflyttad från Lotus Notes till Outlook och
kopplingen mellan LIS och e-posten har försvårats.
Exportfunktion till e-arkiv saknas

Idag finns det ingen helt digital hantering av ärenden i LIS. Det beror på att det i
dagsläget inte finns någon möjlighet att exportera filer från LIS.
Ekonomi LIS

CGI har även redovisat att intäkterna för LIS inte täcker CGI´s kostander för systemet. De gör ett underskott varje år vilket får till följd att utvecklingen blivit lidande.
Det finns bara ekonomi till att köra det årliga underhållet av systemet. Detta gör att
LIS inte kan hänga med i IT utvecklingen och får således problem att integreras med
andra system som uppgraderas.
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Många av de kommuner som använder LIS har valt att lämna, det gör att CGI och
leveransen av LIS blir än mer lidande ekonomiskt. Kostnaderna för att underhålla och
upprätthålla systemet sjunker inte, samtidigt som intäkterna gör det. Kostnaden för
LIS baseras på invånarantal och där är Borås Stad en av de största kunderna. Dock är
det Göteborgs Stad som är den största och står för merparten av intäkterna. Göteborg Stad har inlett en förstudie, Earkiv och Gemensam ärendeprocess i staden. CGI har
även meddelat att LIS kommer läggas ned om Göterborg Stad skulle lämna systemet.
Digitala Nämndhandlingar

Tjänsten Digitala nämnhandlingar är en annan del som påverkas av LIS. Då det idag
inte finns någon bra helhetslösning med hantering av allmänna handlingar samt sekretesshandlingar från A-Ö inom nämnadministrationen behöver detta ses över. Idag blir
nästan uteslutande manuell hanteringen av handlingar i nämndadministrationen samtidig som sekretesshandlingar inte hanteras digitalt.
Förstudie

2015-03-26 beslutade Borås Stads IT-styrgrupp på initiativ av Kommunchefen att en
förstudie startas där fokus ligger på att tillgodoses Borås Stads behov och framtiden
vad gäller Diarie- och ärendehanteringssystem. I detta arbete ska det även ingå att
studera marknaden för olika ärendehanteringssystem för att kunna ta fram välgrundade rekommendationer inför budgetarbetet 2017.
Förstudien är nu genomförd och rekommendationen från Borås Stad IT-styrgrupp är
att ett nytt ärendehanteringssystem ska införas för Borås Stad.
Projekt Nytt ärendehanteringssystem

Projektet kommer ta hand om den nämndadministrativaprocessen vilket är inkommen handling till avställning till framtida e-arkiv.
Projektet leds av Carl Morberg som är tjänsteförvaltare för Borås Stads ärendehanteringssystem. Till sin hjälp har han en projektgrupp och en referensgrupp enligt nedan.
Funktioner från förvaltningar som ingår i projektgruppen är:
Göran Björklund, Kommunsekreterare
Desireé Carlsson, Registrator
Jonny Ekström, IT-Arkitekt
Jan Nilsson, IT-Strateg
Eva Lindström, Nämndsekreterare
Anna Stenström, Administrativ chef

Referensgruppen består av Borås
Stads nätverk för Nämndsekretrare.
Återrapportering sker till Borås
Stads IT-styrgrupp som även fungerar som Ledningsgrupp.

Håkan Ek, 1:e Arkivarie
Sofia Wallin, Nämndsekreterare
Christer Katus, Nätverkstekniker
Carl Morberg, Administrativ samordnare
Katarina Manfredsson, Nämndsekreterare
Martin Perlstedt, Upphandlare

IT‐Styrgrupp

Projektgrupp

Referensgrupper

3

Tidplan

Tidplanen är att en upphandling genomförs under 2016 med ett införandeprojekt
som startat i början av 2017. Målet är att ett nytt system ska vara i drift efter sommaren 2017.
Budgetramar

Den initiala kostnaden för systemet kommer att ligga omkring 2 000 000:-, detta är en
engångskostnad. Den löpande driften och supporten uppgår till ca 1 200 000:- i denna
summa ingår även en tjänst som förvaltare av systemet, det saknas idag.
Den ökade kostnaden kommer att vara de initiala 2 000 000:- samt en ökning av den
årliga kostnaden med 700 000:- från hur det ser ut idag. År ett kommer vi ha kostnader för både dagens system och det nya.
År ett (2017) kommer vi ha kostnader för både dagens system och det nya.
Kostnaderna för det nya systemet kommer variera utifrån kravställning i upphandlingen samt utifrån marknaden. Uppskattningen nedan är de medel som behöver avsättas i Borås Stads budget för 2017.
Budgetramar
Införande nytt system
Årskostnad nytt system
- Support
- SLA
- Förvaltare
Totalt år 1
Årskostnad LIS

2 000 000
1 200 000

3 200 000
515 088

Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna projekt nytt ärendehanteringssystem.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef

•2016-03-16

Nytt ärendehanteringssystem

•1

•2016-03-16

LIS
•

Nya IT-plattformen påverkar  Lotus Notes – Outlook

•

Digital hantering  e-Arkiv

•

Ekonomi LIS  Stagnerad utvecklingen

•

Digitala Nämndhandlingar  Manuell hantering & Sekretess

•2

•2016-03-16

Projektorganisation
Projektet består av en projektgrupp som leds
av Carl Morberg som är tjänsteförvaltare för
Borås Stads ärendehanteringssystem.

IT‐Styrgrupp

Projektgrupp

Referensgrupper

Projektgruppen
Göran Björklund, Kommunsekreterare
Desireé Carlsson, Registrator
Jan Nilsson, IT-Strateg
Anna Stenström, Administrativ chef
Sofia Wallin, Nämndsekreterare
Katarina Manfredsson, Nämndsekreterare
Victor Lundberg, IT-Arkivarie

Sofia Wallin, Nämndsekreterare
Jonny Ekström, IT-Arkitekt
Eva Lindström, Nämndsekreterare
Håkan Ek, 1:e Arkivarie
Carl Morberg, Administrativ samordnare
Martin Perlstedt, Upphandlare
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Nytt ärendehanteringssystem ‐ Tidsplan
2016 Februari

Kravskrivning

2016 Mars
2016 April
2016 Maj

Anbud Annonserat

2016 Juni
2016 Juli
2016 Augusti

Utvärdering

2016 September
2016 Oktober

Tilldelning

2016 November
2016 December
2017 Januari

Införandeprojekt

2017 Februari
2017 Mars
2017 April
2017 Maj
2017 Juni

Slutkontroll

2017 Juli

Börja använda IT‐system

•4

•2016-03-16

Budget
System

Implementering

Kommunlicens

Support
1år

Förvaltare
1 år

Införandekostnad

Årskostnad

116 470

0

0

515 088

169 000

197 918
(Nyttjanderätt
1år)
1 670 000

SLA
dataservice
1år
200 700

LIS

0

Platina FormPipe

200 700

366 000

700 000

1 839 000

1 266 700

Public 360° CGI

1 062 000

895 000

200 700

196 900

700 000

1 957 000

1 097 600

Ephorte Evry
Public 360° Lemontree

585 000
170 200

595 000
790 000

200 700
200 700

180 000
187 950

700 000
700 000

1 180 000
960 200

1 080 700
1 088 650

Platina Sigma

1 455 000

1 350 000

200 700

283 200

700 000

2 805 000

1 183 900

Medelvärde

688 240

1 060 000

200 700

242 810

700 000

1 748 240

1 143 510

Budget
Införande
Årskostnad
Support
SLA
Förvaltare
Totalt

2 000 000
1 200 000

3 200 000
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Kc 4 Information om översyn av förvaltningsorganisationen
(Informationen lämnas på Kommunstyrelsens sammanträde den 4 april 2016)

Kc5

BESLUTSFÖRSLAG

Förvaltningschefer i den nya organisationen
I den nya organisationen som träder i kraft 2017 behöver fem förvaltningschefer tillsättas. De fem är
cheferna för Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen samt Sociala omsorgsförvaltningen. Ulrika Gustavsson, idag förvaltningschef för Stadsdelsförvaltningen Öster, föreslås bli ny förvaltningschef för Vård- och äldreförvaltningen och Monika Svensson, idag förvaltningschef för Stadsdelsförvaltningen Väster, föreslås bli förvaltningschef för Sociala omsorgsförvaltningen. För övriga tre tjänster kommer rekryteringsprocessen
att påbörjas snarast möjligt.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ulrika Gustavsson anställs som förvaltningschef för Vård- och äldreförvaltningen och Monika Svensson anställs
som förvaltningschef för Sociala omsorgsförvaltningen.
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Personalekonomisk redovisning för 2015
I samband med behandlingen av PEK 2014 beslutade Kommunfullmäktige på förslag av Kommunstyrelsen att uppmana nämnder och styrelser att ägna särskild uppmärksamhet åt de utmaningar som redovisades. I årets PEK redovisas en första avstämning av 2014 års utmaningar. En samlad uppföljning
av dessa utmaningar redovisas för Kommunfullmäktige under hösten 2016.
För att möta de utmaningar som Borås Stad står inför inom det personalpolitiska området föreslås att
nämnder och styrelser under 2016/2017 ägnar särskild uppmärksamhet åt några uppdrag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Personalekonomisk redovisning ska ligga till grund för nämnders och styrelsers analys, uppföljning och åtgärder.
Nämnder och styrelser ska ägna särskild uppmärksamhet åt följande uppdrag under 2016/2017
-

-

arbeta aktivt med resultatet från medarbetarenkäten. Resultatet ger en tydlig riktning på fokusområden för en långtidsfrisk organisation.
arbeta aktivt med kompetensförsörjningsplanen för att säkra rekryterings- och
kompetensutvecklingsbehovet på kort och lång sikt.
arbeta aktivt med att utveckla mångfaldsarbetet med inriktning på breddad rekryteringbas.

Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp hur nämnder och styrelser ägnat uppdragen särskild uppmärksamhet.
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Kommunfullmäktige

Personalekonomisk redovisning för 2015

Borås Stads Personalekonomiska redovisning (PEK) är en sammanställd redovisning
av data från personalområdet. Den ger en aktuell bild av ett antal personalstrategiska
frågor och en samlad beskrivning av kommunens personal.
Där finns kommunövergripande personalstatistik och analyser samt jämförelser med
andra kommuner.
PEK har hitintills varit ett kvalificerat underlag som ställts till nämnders och förvaltningars förfogande för fortsatta egna analyser, åtgärder och strategiska beslut inom
personalområdet t.ex. vid frågor som rör personalförsörjning, hälsa, kompetensutveckling, ledarskap, jämställdhet, mångfald.
Kommunstyrelsens målsättning är utveckla PEK:en att innehålla mer av analyser och
uppföljning av resultat.
I samband med behandlingen av PEK 2014 beslutade Kommunfullmäktige på förslag
av Kommunstyrelsen att uppmana nämnder och styrelser att ägna särskild uppmärksamhet åt de utmaningar som redovisades. I årets PEK redovisas en första avstämning av 2014 års utmaningar. En samlad uppföljning av dessa utmaningar redovisas
för Kommunfullmäktige under hösten 2016.
För att möta de utmaningar som Borås Stad står inför inom det personalpolitiska
området föreslås att nämnder och styrelser under 2016/2017 ägnar särskild uppmärksamhet åt några uppdrag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Personalekonomisk redovisning ska ligga till grund för nämnders och styrelsers analys, uppföljning och åtgärder.
Nämnder och styrelser ska ägna särskild uppmärksamhet åt följande uppdrag under
2016/2017
-

-

arbeta aktivt med resultatet från medarbetarenkäten. Resultatet ger en tydlig riktning på fokusområden för en långtidsfrisk organisation.
arbeta aktivt med kompetensförsörjningsplanen för att säkra rekryterings- och
kompetensutvecklingsbehovet på kort och lång sikt.
arbeta aktivt med att utveckla mångfaldsarbetet med inriktning på breddad rekryteringbas.

Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp hur nämnder och styrelser ägnat uppdragen särskild
uppmärksamhet.
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INLEDNING

Inledning
Borås Stad har sedan 1999 sammanställt en personalekonomisk årsredovisning. Årets redovisning är
därmed den sjuttonde i ordningen. Den personalekonomiska redovisningen ger en aktuell bild av ett antal
personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens personal. Den beskriver
personalarbetet för 2015 och några år bakåt. Det finns kommunövergripande personalstatistik och
analyser samt en del jämförelser med andra kommuner. Redovisningen skall ligga till grund för kommunens strategiska arbete med personalpolitiska och arbetsmiljöfrämjande insatser för att nå ett hållbart
arbetsliv.
Alla personalnyckeltal i årsredovisningen är könsuppdelade.
Uppgifterna har i huvudsak hämtats ur lönesystemet Heroma och Stratsys som är kommunens planeringsoch uppföljningssystem. Attraktiv arbetsgivarindex har tagits fram i samarbete med NyckeltalsInstitutet
AB. Mångfaldsstatistik med uppgifter om anställda med utländsk bakgrund har inhämtats från Statistiska
Centralbyrån SCB. Uppgifterna om personalkostnader har hämtats från kommunens ekonomisystem
Agresso. Det som inte varit möjligt att ta fram ur IT-systemen har inhämtats genom uppgiftsinsamling
från kommunens förvaltningar.
Den personalekonomiska redovisningen är en av flera kunskapskällor för det fortsatta arbetet med att
trygga personal- och kompetensförsörjningen och Borås Stads ställning som en attraktiv arbetsgivare.
Linnéa Nilsson och Marianne Andrén vid Stadskansliet har varit huvudansvariga för den personalekonomiska redovisningen
STADSKANSLIET

Per Olsson
Personalchef
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SAMMANFATTNING

Sammanfattning
Verksamhetsmål 2015:
• Sjukfrånvaron var 7,4 procent, vilket är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med 2014.
• Hälsa - andelen helårsfriska medarbetare under ett år var 30,7 procent.
• Andelen timavlönade motsvarade 474,5 årsarbeten under 2015. Antal arbetade timmar minskade med
18 procent jämfört med år 2014.
Några fakta i korthet
• Den 1 november hade kommunen 9 581 tillsvidare- och visstidsanställda personer.
•

96 procent har heltidsanställning, kvinnorna 95,7 procent och männen 97,1 procent.

•

75 chefer har deltagit i förändringsseminarier i samband med heltidsprojektet.

•

Medelåldern är 46,8 år. Kvinnor 46,7 år och män 48 år.

•

22 yrkesgrupper är jämställda dvs. andelen kvinnor och män ligger i intervallet 40-60 procent.

•

Anställda med utländsk bakgrund har ökat med 2 procentenheter till 25 procent.

•

Kvinnornas medianlön uppgår till 95 procent av männens. En ökning med 0,2 procentenheter.

•

Andelen helårsfriska medarbetare minskade med 2,8 procentenheter till 30,7 procent.

•

Antal timmar sjukfrånvaro motsvarar 800 årsarbeten en ökning med 107 jämfört med 2014.

•

Sjuklönekostnaden inkl. arbetsgivaravgifter ökade med 19,0 procent till 83,8 miljoner kronor.

•

380 fler medarbetare har hämtat ut friskvårdsbidraget 2015.

•

Samtliga påståenden inom område ledarskap har mer positiva värden i årets medarbetarenkät. Drygt
av 7 av 10 är mycket nöjda.

•

Medianlönen ökade med 625 kr till 25 000 kr per månad för tillsvidareanställda.

•

Personalkostnaden var 4 249,8 miljoner kronor.

•

I medarbetarenkäten är 74 % av svaren på de drygt 60 påståendena mer positiva jämfört med 2013.

•

Antal timavlönade har minskat med motsvarande 51 årsarbeten till 474,5 under 2015.

•

29 områdeschefer går utbildning i strategiskt och exekutivt ledarskap vid Förvaltningshögskolan,
Göteborgs universitet.

Analys - Utmaningar - Uppdrag
I analysen av den personalekonomiska redovisningen synliggörs ett antal utmaningar. En del är generella
för den kommunala sektorn annat är specifikt för Borås Stad. Utmaningarna sträcker sig över olika lång
tid en del under något år andra under en längre period.
Uppdrag 2016-2017
För att möta utmaningarna behöver Borås Stad fokusera på några uppdrag under 2016/2017 som
tydliggör och möjliggör årlig uppföljning av nämndernas arbete. Årets uppdrag fokuserar på en avgränsad
del av personalpolitiken.
Nämnden ska:
-

arbeta aktivt med resultatet från medarbetarenkäten. Resultatet ger en tydlig riktning på
fokusområden för en långtidsfrisk organisation.
arbeta aktivt med kompetensförsörjningsplanen för att säkra rekryterings- och
kompetensutvecklingsbehovet på kort och lång sikt.
arbeta aktivt med att utveckla mångfaldsarbetet med inriktning på breddad rekryteringbas.
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SAMMANFATTNING

Avstämning 2014 års utmaningar
I 2014 års personalekonomiska redovisning lyftes ett antal utmaningar för organisationen. Fullmäktige
beslutade att dessa skulle följas upp hösten 2016. Det som redovisas här är en avstämning av nämndernas
arbete hämtat från i huvudsak verksamhetsplanen i Stratsys samt centrala insatser.
Heltid för alla – Inom äldreomsorgen har man följt upp vad beslutet om heltider inneburit och hur
arbetet med att ta bort delade turer fortskridit. Inga större förändringar av sjukfrånvaron kan kopplas till
heltidsbeslutet. Genom resultatet från medarbetarenkäten har medarbetarnas uppfattning kring några
områden följts upp. Den visar att medarbetare på stadsdel Norr, som varit föregångare i arbetet med att ta
bort delade turer, har blivit mer positiva jämfört med medarbetarenkäten 2013 till påståenden som berör
arbetsmiljö och trivsel, arbetsgivarens attraktionskraft, hållbart medarbetarengagemang och man känner
sig lika motiverade som tidigare.
Drygt 100 personer fler har i år jämfört med 2014 valt att begära tjänstledigt på grund av heltidsbeslutet.
Det är framför allt bland omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, förskollärare och lärare som fler valt att
ansöka om tjänstledigt. De flesta av dem är kvinnor vilket gör det till en jämställdhetsfråga. Det innebär
också att rekryteringsbehovet ökar vilket är problematiskt då dessa yrkesgrupper redan är svårrekryterade.
En långtidsfrisk organisation – Forskning visar på sex viktiga faktorer (se sid 35) för att uppnå en frisk
organisation. De kommuner och landsting som arbetar med dessa faktorer på organisationsnivå utmärker
sig också som friska organisationer. För Borås Stads del har följande skett som har bäring på
friskfaktorerna: Medarbetarenkäten visar att satsningar på ledarskapet har gett resultat, samtliga
påståenden inom området ledarskap har fått högre värden vid årets mätning. Områdeschefer har påbörjat
en utbildning i strategiskt och exekutivt ledarskap vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.
Möjligheter att framföra idéer och kritik ges vid bland annat arbetsplatsträffarna. Dessutom har ett beslut
tagits om att inrätta ett centrum för kunskap och säkerhet där det kommer att finnas möjlighet att
framföra kritik via en ”visselblåsarfunktion”. Medarbetarcentrum är en verksamhet som underlättar för
byte av tjänst. Resultatet från medarbetarenkäten visar att medarbetarna upplever att hjälp och stöd vid
hög arbetsbelastning förbättrats. För att stärka uppföljningen och likställigheten har en SAM-modul och
ett årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet tagits fram i Stratsys.
Sjukfallsutvecklingen - Borås Stad tog under 2015 ett samlat grepp för att arbeta med sjukfrånvaro och
ökad hälsa. 20 arbetsplatser valdes ut för en psykosocial arbetsmiljöscreening. Insatsen hade fokus på en
gynnsam psykosocial arbetsmiljö, ett gemensamt engagemang för verksamhetens uppdrag samt vad som
påverkar hälsa och sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Uppföljning och utvärdering sker i början av 2016.
Rehabilitering – Det har inte gått att stärka om det föreligger några skillnader i hanteringen av män och
kvinnors rehabilitering. Försäkringskassan har tyvärr inte underlag för att analysera ärenden utifrån den
frågeställningen. Utmaningen kvarstår att analysera om det görs skillnad i rehabilitering mellan män och
kvinnor och om det finns någon skillnad i återgångar för olika yrken. Det är också av betydelse att se över
hur andra berörda parter som exempelvis den allmänna sjukvården och sjukskrivande läkare reagerar och
agerar i de ärenden som berör våra medarbetare.
Hög personalomsättning - Borås Stad har beslutat om en särskild erfarenhetssatsning för att försöka
minska personalomsättningen bland socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare och
psykiatrihandläggare. Satsningen träder i kraft en 1 januari 2016 och innebär att medarbetare som tjänstgör
i samma arbetsuppgifter inom Borås Stad erhåller ett lönepåslag efter två respektive fyra års
sammanhängande erfarenhet.
Pensionsavgångar – Stora pensionsavgångar är något som både Borås och andra kommuner har att
brottas med. Konkurrens på eftertraktad arbetskraft ställer höga krav på hur Borås Stad kan attrahera nya
medarbetare och behålla redan anställda. Deltagande vid olika arbetsmarknadsdagar och kommande
kompetensförsörjningsplan är två vägar för att svara upp på utmaningen.
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1 Personalstruktur
Den personalekonomiska redovisningen avser i första hand tillsvidareanställda och visstidsanställda med
månadsavlön, om inte annat anges.

1.1 Antal anställda
Antal anställda 2015-11-01
Kvinnor tillsv

Män tillsv

Kvinnor visstid

Män visstid

6 563

1 813
868
337

Anställda per nämnd 2015-11-01
Nämnd

Tillsvidareanställda
Kvinnor
Män

Visstidsanställda
Kvinnor
Män

Förändring
jämfört med
2014-11-01

Revisorskollegiet

2

3

-

-

-1

Kommunstyrelsen

47

37

1

3

9

-

1

-

-

-

Lokalförsörjningsnämnden

16

27

1

-

-1

Servicenämnden

88

241

4

18

-9

Fritids- och folkhälsonämnden

48

34

11

4

3

Samhällsbyggnadsnämnden

37

34

2

-

-12

Tekniska nämnden

50

61

3

3

2

Miljö- och konsumentnämnden

41

9

6

2

-1

Valnämnden

Kulturnämnden

92

61

17

9

5

Utbildningsnämnden

441

248

73

64

34

Sociala omsorgsnämnden

693

164

47

16

-

Arbetslivsnämnden

268

153

22

7

-4

Stadsdelsnämnden Norr

1 467

252

238

81

46

Stadsdelsnämnden Väster

1 565

259

250

75

149

Stadsdelsnämnden Öster

1 708

229

193

55

38

Antal anställda har förändrats marginellt sedan föregående år. Vid mättillfället var det 78 fler
tillsvidareanställda jämfört med 2014. Inkluderas visstidsanställda var det totalt 252 fler anställda. Andelen
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anställdaa kvinnor är 77,6
7 procent och
o andelen m
män 22,4 pro
ocent. Det är en marginelll ökning av an
ndelen
män medd 0,3 procenttenheter.

Sedan 1998 har antalett tillsvidareansställda ökat m
med 1 149 perssoner. Könsfö
ördelningen haar förändrats marginellt.
k
78,6 prrocent vilket är
ä två procenteenheter högre ään i år.
1998 var aandelen tillsviddareanställda kvinnor

Antal an
nställda i yrkesgrupperr med störstt förändring mellan 1 november 20014 och 1
novemb
ber 2015.
Tillsvidareansställda
Kvinnor
K
M än

Yrkesgrupp

Förrändring tot

Undersköte
erska, äldreomssorg
Undersköte
erska, habilitering
Handlägga
are, övergripand
de verksamhetsplanering
Integration
nshandläggare

39
43
13
5

14
6
8
7

53
49
21
12

Lärare gym
mnasium, allmän
nna ämnen
Socialsekrreterare
Förskollära
are

12
9
7

2
4

12
11
11

Vårdare, g
gruppboende
Vårdbiträde, äldreomsorg
Personlig a
assistent

-21
-24
-19

-3
2
-3

-24
-22
-22

Biståndsbe
edömare
Barnskötarre
Lärare grundskola, senare
e år

-12
-12
-

-10

-12
-12
-10

Förändriingarna inom
m yrkesgruppeerna har varieerande orsakeer. En viss ko
ompetenshöjnning har skettt inom
förskolevverksamheten
n där antalet förskollärare ökat med i stort sett samm
ma antal som
m antalet barn
nskötare
minskat. En förskjutn
ning av elevun
nderlaget harr skett från grrundskolans högre
h
årskursser till
ndskollärare och
o en ökninng av gymnasielärare.
gymnasieeskolan. Det har medfört ett minskat bbehov av grun
Färre vårrdbiträden occh vårdare ino
om äldreomssorgen och haabiliteringen beror
b
bland aannat på
kompeteenshöjning tilll undersköterrskenivå vilkeet förklarar ökningen av antalet underssköterskor. Äldre
Ä
och
handikapppomsorgen påverkas
p
även
n av Lagen oom valfrihetsssystem (hemttjänstvalet). E
En ökad andeel
invandrinng har också medfört att fler
f integratioonshandläggaare anställts.
d (LAS) § 5 övvergår tidsbeggränsade anställningar till
Enligt laggen om anstäällningsskydd
tillsvidareeanställningaar när en arbeetstagare undeer en femårsp
period varit anställd antinggen i allmän
visstidsannställning i saammanlagt mer
m än två år, eller som vikkarie i sammaanlagt mer änn två år. Undeer 2015
fick 125 personer tillssvidareanställning enligt deenna bestämm
melse, 81 perrsoner inom vvård och omsorg, 15
v
F
Föregående år
å var det 160
0 personer soom fick
inom förrskola och 299 inom övrig verksamhet.
tillsvidareeanställning på
p motsvaran
nde sätt.
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1.2 Perrsonaloms
sättning
ä ett samlat begrepp
b
för dden rörlighet som finns i organisationen
o
n. Den intern
na
Personalomsättning är
n dvs. rörligh
het inom och mellan förvaaltningarna kaan bl. a. ses soom en
personaloomsättningen
kompeteensutvecklingg för både orgganisation ochh individ. Geenom en positiv syn på inntern
personaloomsättning kan
k också attrraktionskrafteen för Borås Stad som arb
betsgivare ökaa. Den exterrna
personaloomsättningen
n som är den som redovissas i detta avssnitt handlar om
o den persoonal som valtt att
lämna orrganisationen
n för en annan
n arbetsgivaree eller för att man avgår med
m pension.

n för tillsvidaareanställda hhar ökat från 9,6
9 procent år
å 2014 till åreets 10,7 procent.
Personalomsättningen
ningen från 77,3 till 10,8 prrocent. Person
nalomsättninngen för kvinn
nor
Männen svarar för deen största ökn
ntenheter till 10,6 procentt. Det är storaa variationer mellan olika personalgrup
pper.
ökade med 0,7 procen

Av yrkessgrupper medd minst 20 an
nställda har sppecialpedagogger högst personalomsättnning med 28,22
procent. Därefter kom
mmer bistånd
dsbedömare m
med 26,8 pro
ocent. Andra yrkesgrupper
y
r med
personaloomsättning högre
h
än 10 procent
p
är till exempel disttrikts- och sju
uksköterskor,, sjukgymnaster,
handlägggare inom upp
phandling occh ekonomi. Y
Yrkesgrupperr där personaalomsättningeen i stor utstrräckning
hör samm
man med natturlig avgång dvs. ålderspeension, är bland annat omv
vårdnadsperssonal, grundsskollärare,
förskolläärare och adm
ministratörer.

7

7

personalstruktur

personalekonomisk redovisning | 2015

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2015

PERSONALSTRUKTUR

1.3 Timavlönade
Totalt
Antalet utförda timmar av timavlönade har minskat med 300 784 timmar eller 18, 8 procent. Totalt har
1 296 588 timmar utförts av timavlönade inklusive beredskapsarbetare (BEA) och anställda enligt PANavtalet (personliga assistenter och anhörigvårdare). Det motsvarade 763 årsarbeten varav 288 årsarbeten
för anställda enligt BEA och PAN-avtalet.
Timavlönade exklusive BEA och PAN-avtalet Verksamhetsmål
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten

Uppnått
2012

Uppnått
2013

Uppnått
2014

Mål
2015

Utfall
2015

498

519

526

475

475

Timavlönad personal används i huvudsak för att täcka uppkomna vakanser p.g.a. semester, sjukdom och
annan frånvaro men även för säsongsarbete. Störst andel timavlönade återfinns bland
omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen med 183 årsarbeten, lokalvårdare med 46 och barnskötare med
41 årsarbeten.
Antal timavlönade har minskat under året. Följande tabell visar utförda timmar omräknat till årsarbeten
men säger inget om hur många personer som arbetat.
Antal arbetade timmar för timavlönade omräknat till årsarbeten exkl. BEA och PAN
Kvinnor

Män

Totalt

Förändring
jämfört med
2014

Revisorskollegiet

0,0

0,0

0,0

-

Kommunstyrelsen

0,4

0,0

0,4

0,4

Valnämnden

0,0

0,0

0,0

-0,8

Lokalförsörjningsnämnden

0,2

0,0

0,2

-1,3

Servicenämnden

4,6

7,1

11,7

2,0

Fritids- och folkhälsonämnden

2,6

2,8

5,3

-

Samhällsbyggnadsnämnden

1,3

0,7

2,0

0,8

Tekniska nämnden

3,3

1,0

4,3

1,1

Miljö- och konsumentnämnden

0,1

0,0

0,1

-0,3

Nämnd

6,1

1,4

7,5

1,6

Utbildningsnämnden

11,5

5,7

17,2

1,9

Sociala omsorgsnämnden

22,4

9,0

31,4

-5,0

4,0

1,9

6,0

1,2

Stadsdelsnämnden Norr

78,0

24,9

102,9

-27,7

Stadsdelsnämnden Väster

95,3

31,8

127,0

-5,4

Stadsdelsnämnden Öster

124,3

34,3

158,6

-19,9

Totalt kommunen

354,0

120,6

474,5

-51,5

Kulturnämnden

Arbetslivsnämnden

8

8

personalstruktur

personalekonomisk redovisning | 2015

PERSON
NALEKONO
OMISK REDO
OVISNING 2
2015

PER
RSONALSTR
RUKTUR

mmunfullmääktige haft som
m mål att min
nska andelen timavlönadee. För att min
nska
Under fleera år har kom
användniingen har olikka åtgärder vidtagits
v
som till exempel höjd
h grundbeemanning ochh personalpooler.
Totalt haar andelen årssarbeten, jäm
mfört med 20114, minskat med
m 51 varav omvårdnadsspersonal svarrar för 31
årsarbeteen. Här har in
nförande av heltider
h
och aarbetet med att
a ta bort delade turer varirit en bidragan
nde
orsak.
I jämföreelse med andra kommuner ligger andell timavlönadee lågt i Borås. Genomsnitttet för samtliga
kommunner var 12 pro
ocent (år 2014). Borås Stadd hade vid saamma tidpunkt 5 procent..
Persona
alpool
Fem av kkommunens förvaltningarr har använt ppersonalpool under året. Totalt
T
har 95 personer ansställning i
dessa pooler, vilket ärr 32 färre än 2014.
2
De perrsonalkategorrier som ingårr är omvårdnnads- och
habiliteriingspersonal, boendestödjjare, personligga assistenterr samt elevasssistenter.

1.4 Ans
ställda ino
om olika verksamhe
v
etsområde
en

områdena är intakt med föregående
f
år. De största vverksamheterrna är
Fördelninngen mellan verksamhetso
skola, förrskola, vård och
o omsorg där
d två tredje delar har sin anställning.
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Anställda per personalgrupp 2015-11-01
Tillsvidareanställda

Personalgrupp

Visstidsanställda

Män

Förändring
jämfört
med 201411-01

5

5

18

19

12

25

3

1

Kvinnor

Män

Kvinnor

Ledningsarbete

261

157

Handläggararbete

229

124

Administratörsarbete

275

28

14

Administration

Vård- och omsorg
Sjuksköterska

208

21

6

2

-3

1 667

192

109

22

99

Vårdbiträde, vårdare m.fl.

372

113

155

38

-2

Personlig assistent

153

27

5

1

-27

9

3

-

-

-2

78

12

7

1

-5

237

56

29

16

28

53

22

3

1

-1

Grundskollärare

532

131

110

68

14

Gymnasielärare

202

151

46

42

18

Förskollärare

807

35

163

17

70

Undersköterska, skötare

Övrigt vård- och omsorgsarbete
Rehabilitering och förebyggande
arbete
Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare
Övrigt socialt och kurativt arbete
Skola och förskola

66

17

19

12

5

Övrigt lärararbete

Fritidspedagog

155

69

51

22

31

Barnskötare

313

14

42

3

-7

2

-

-

-

-1

149

50

12

10

-6

23

8

1

1

-3

Dagbarnvårdare
Elevassistent
Övrigt skol- och förskolearbete
Kultur, turism och fritid
Fritidsledare

36

41

7

14

5

Bibliotekarie, biblioteksassistent

61

19

3

3

-1

Övrig kultur turism och fritid

72

52

15

9

1

Teknik
Teknisk handläggare

33

9

3

1

7

Ingenjörer

25

67

1

1

-7

Tekniker
Hantverkararbete m m
Köks- och måltidsarbete
Städ, tvätt och renhållningsarbete
Kod saknas
Totalt

8

77

-

1

-4

24

248

2

17

-7

298

36

24

10

4

214

31

17

5

7

1

3

0

0

-

6 563

1 813

868

337

257

87 procent var tillsvidareanställda 2015-11-01. Det är en minskning med 2 procentenheter jämfört med
2014. 88,3 procent av kvinnorna och 84,3 procent av männen är anställda tillsvidare. Andelen
tillsvidareanställda kvinnor har minskat med 1,4 och männen med 2,2 procentenheter i förhållande till
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föregåennde år. Det bö
ör särskilt notteras att de fllesta vakanserr som uppkommit under ååret tillsats med
m
tidsbegräänsad anställn
ning med anleedning av denn kommandee omorganisationen.
Fördelning män occh kvinnor
h kvinnor är i stort sett deensamma som
m tidigare år. Av tillsvidareeanställda
Könsförddelningen meellan män och
är 78,4 p
procent kvinn
nor och 21,6 procent
p
män.. Fördelningeen för visstidssanställda är 772 procent kvvinnor
och 28 pprocent män.
Av 129 yyrkesgrupper har 22 en jäm
mn könsfördeelning. Det in
nnebär procentuellt sett attt andelen jäm
mställda
grupper m
minskat medd 1,8 procenteenheter jämföört med år 20014. En grupp
p anses jämsttälld när andeelen
kvinnor ooch män liggger i intervalleet 40 till 60 prrocent. Gymn
nasielärare occh fritidsledar
are är exempeel på
jämställdda grupper. Kvinnor
K
är i minoritet
m
blannd fastighetsskötare, anläggningsarbetar
are och teknikker inom
IT. Motssvarande yrkeesgrupper därr männen är i minoritet ärr bland annat barnskötare,, förskolläraree och
omvårdnnadspersonal.
Chefer
Tabellen redovisar ch
hefer på alla nivåer
n
inom kkommunen so
om kodats so
om chef enliggt statistikkod
derna
AID (Arrbetsidentifikaation) som an
nvänds i kom
mmuner och landsting.
areanställda
a chefer ino
om kommun
nen 2015-11
1-01
Tillsvida
Förrändring
jämfört med

Totalt kom
mmunen

Kvinnor

M
Män

262
2

162

2014-11-01
15

Antalet cchefer har ökkat med 3,6 prrocent från 4409 till 424. 622 procent av samtliga cheffer är kvinno
or medan
andelen kkvinnor totallt är 78 proceent. Av förvalltningscheferna är 6 av 15 kvinnor. I föörvaltningarn
nas
ledningsggrupper har andelen
a
kvinn
nor ökat frånn 49 till 53 pro
ocent. 8,7 pro
ocent av lednningsgruppern
nas
medlemm
mar har utlän
ndsk bakgrund
d vilket är 0,11 procentenh
het lägre än fö
öregående år.

1.5 Hell- och delttidsanställda
Av komm
munens tillsvvidareanställda har 96 proccent heltidstjäänst och 4 prrocent deltid.
Andel tillsvidarean
nställda perr sysselsättningsgrad

Kommunnstyrelsens beslut
b
om att alla
a tillsvidareeanställda skaa ha rätt till heltidsanställn
h
ning har nu sllagit
igenom. Att några delltidsanställnin
ngar fortfarannde finns kvaar beror på attt deltidsanstäällda medarbeetare som
vid införrandet hade partiell
p
sjukerssättning har bbehållit aktueell sysselsättniingsgrad och att några tjän
nster
under åreet beviljats diispens från beeslutet. Det äär lärare i modersmål, yrkeeslärare och m
museivärd,
sammanllagt 23 tjänsteer, som fått dispens.
d
335 ttillsvidareansttällda saknar heltidsanställlning. För
visstidsannställda är mo
otsvarande siiffra 520.
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I decembber 2015 hadee 1 036 medaarbetare ansöökt om och beeviljats partieell tjänstledighhet pga.
heltidsbeeslutet. Det ärr 104 fler än vid
v samma tiidpunkt år 20014. Den sam
mmanlagda tjäänstledigheten
n
motsvaraar 198 årsarbeeten, vilket ärr 18 fler än fööregående år..

ommunerna i Sjuhäradsbyygden visar attt Borås har en
e betydligt hhögre andel
En jämföörelse med ko
heltidsannställda.
Andel tillsvidareansställda med
d heltidsans tällning i nä
ärliggande kommuner
k

Totalt kom
mmunen

Bo
olleby
ygd

Herrljungaa

Mark

Svenljunga

Trranemo
m

Ulriceehamnn

Vårgårda

Borås

81
1,7

67,5

70,2

53,5

61

73

68,5

96,1

1.6 Genomsnittlig syssels
sättningsg
grad
sgrad i proce
ent för tillsv
vidareanställda
Genomssnittlig syssselsättnings
2011

2012

2013

2014

2015

Kvinnor

93,2

93,8

94,2

98,3

98,3

Män

96,8

97,2

97,1

98,7

98,8

Totalt kommunen

93,9

94,6

94,8

98,4

98,4

Totalt är den genomssnittliga syssellsättningsgradden för både tillsvidare- och
o visstidsannställda 96,8 procent.
p

1.7 Åld
der
Medelålder
Medelålddern bland dee anställda har ökat från 455,9 år 2014 tiill 46,9 år 201
15. Medelåldeern för kvinnor är
46,7 år o
och för männeen 48 år. Gen
nomsnittsåldeern i landets kommuner är 43,3 år.
n har lägst m edelålder med 44,9 år och
h Kommunsty
tyrelsen har den
d
Miljö ochh konsumenttförvaltningen
högsta m
med 51,1 år.
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Medelålddern för yrkessgrupper om minst 10 perrsoner är som
m lägst för kviinnor bland ffysioterapeuter
(sjukgym
mnaster) med 36,1 år och för
f män blandd barnskötaree med 38,3 årr. Högst meddelålder för kvvinnor
finns bland specialläraare med 55 årr och ekonom
miadministrattörer med 53,6 år. Männenn har högst
medelåldder bland läraare praktiska/
/estetiska ämnnen med 53,88 år och speciallärare medd 53,7 år

Det är enn ojämn ålderrsfördelning bland
b
de ansttällda. 29 pro
ocent av de tilllsvidareanstäällda är underr 40 år
och 45 pprocent är 50 år eller äldre..

1.8 Pla
anerade pe
ensionsav
vgångar 20
016-2025
Beräkninngen av antaleet pensionsavvgångar utgårr från en åldeerspensionerin
ng vid 65 år. Eftersom pensionsåldern ärr rörlig 61 - 67 år kan de verkliga
v
pensioonsavgångarn
na avvika någgot från nedaanstående pro
ognos.
Planera
ade pension
nsavgångar 2016-2025
5
Anta
al
pensionsav
vgångar

Personalg
grupp
Administra
ation
Vård och o
omsorg
Rehabilite
ering och förebyyggande arbete
Socialt occh kurativt arbe
ete
Skola och
h förskola
Kultur, turrism och fritidsa
arbete
Teknik

36
64
69
92
8
55
5
65
55
53
5
35
57

Totalt kom
mmunen

2 184

b
melllan 170 och 240
2 personer per år gå i åldderspension. Störst
Under koommande 100-års period beräknas
andel pennsionsavgånggar finns inom
m område adm
ministration där en tredjedel kommer aatt nå pensio
onsåldern
under peerioden. Det gäller
g
framförallt administtratörer där 39
3 procent occh chefer där 35 procent förväntas
f
gå i penssion. Exempeel på andra grrupper med sttörre pension
nsavgångar ärr förskollärare
re, lärare i
grundskoolans tidigare år och lokalvvårdare.
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oden 2016-20
025. De flestaa pensionsavggångarna
145 cheffer på olika niivåer beräknaas gå i pensionn under perio
finns inoom vård och omsorg
o
samtt skola och föörskola.
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2 Med
darbetare
enkät
nomfördes en
n gemensam m
medarbetaren
nkät riktad tilll tillsvidareannställda och
För tredjje gången gen
visstidsannställda medaarbetare. Sam
mtliga förvaltnningar samt trre bolag, Borrås kommunss Parkeringsb
bolag AB,
Borås Djjurpark AB och
o Fristadbo
ostäder AB deeltog i den weebbaserade en
nkäten. Svarssfrekvensen var
v 82
procent vvilket är ett mycket
m
bra resultat.
Frågornaa har varit ideentiska vid dee två senaste m
medarbetarun
ndersökningaarna vilket m
möjliggör jämfförelser
och utveckling över tiid. Genom de frågor som
m tagits fram av
a Sveriges Kommuner
K
occh Landsting för att
mang” (HME
E) finns också möjlighet att
a göra jämföörelser med andra
mäta ”Hållbart medarrbetarengagem
kommunner.
e femgradigg skala. Resulttatet redovisaas bland
Medarbeetaren har taggit ställning tilll ett antal pååståenden på en
annat i ettt stoppljusdiiagram där svvaren slagits ssamman i olikka områden. De
D mest posiitiva svaren vilket
v
är
de som aangett värde 5 eller 4, visas som grönt ffält i diagram
mmet. Värde 3,
3 ett neutraltt ”okej-” ellerr
”lagomlääge” visas som
m gult fält. Det
D röda fältett visar de som
m är mindre nöjda
n
eller intte instämmer i
påståenddet, det vill säga angett värrde 2 eller 1.

Liksom ttidigare år vissar även åretss medarbetareenkät att ett aktivt
a
arbete med
m arbetsm
miljöfrågor ockkså bidrar
till förbättrade resultaat. 74 procentt av de drygt 60 påståendeena visar ett mer
m positivt vvärde vid jäm
mförelse
betarenkät. Det
D handlar innte alltid om stora förändrringar men deet visar på en
n positiv
med 2013 års medarb
t
lyserr fram är en ppositivare syn
n på ledarskap
pet. Samtliga påståenden inom
i
utvecklinng. Det som tydligast
område lledarskap harr mer positivaa värden jämffört med förrra medarbetarenkäten. Anndra konkretaa exempel
är
Ökad delaktigghet i utform
mningen av arrbetsplatsens mål.
- Ö
- B
Bättre uppfölljning av att beslut
b
på arbeetsplatsträffaar genomförs..
- U
Utvecklingssaamtalen uppllevs mer menningsfulla.
- F
Fler medarbeetare har haft lönesamtal.
- F
Fler anger attt det gjorts en
n individuell kkompetenspllan.
Förbättrringsområde
en
Några föörbättringsom
mråden har identifierats soom förvaltningarna ska beaakta i det forttsatta
arbetsmilljöarbetet. Trrots en positivv utveckling behöver andelen lönesam
mtal och indivviduella
kompeteensplaner forttsätta öka. Viidare gäller ettt fortsatt aktiivt arbeta förr att motverkaa diskriminerring och
andra kräänkande handdlingar.
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Diagram
mmet visar att medelvärden
na för samtligga områden har
h förbättrats eller nått saamma nivå so
om vid
medarbetarenkäten årr 2013.
arengagema
ang
Hållbartt medarbeta
Sveriges Kommuner och Landstin
ng har tagit frram nio frågo
or för att mätaa ”Hållbart
B
”hhållbart” foku
userar inte end
dast på självaa nivån på
medarbetarengagemang”(HME). Begreppet
manget utan också på chefeernas och orgganisationenss förmåga att ta tillvara ochh bygga vidarre på
engagem
detta enggagemang. Frrågorna är uppdelade i tre undergruppeer som mäter motivation, ledarskap och
styrning. Det samman
ntagna resultaatet utgör seddan ett totalin
ndex ”Hållbarrt medarbetar
arengagemangg”.
a
Genom aatt resultatet också rapporrteras in i en ggemensam databas möjligggörs en jämfförelse med andra
kommunner.
mmen visar ressultatet för vaarje delområdde samt ett övvergripande HME-resulta
H
at för
Diagram
medarbetarenkäten 20013 och 20155.

Ledarskaapet har haft en positiv utvveckling inom
mi
stort settt alla verksam
mhetsområden
n. Störst
förändrinng har skett in
nom förskolaa som gått fråån
indexvärde 75 till 79.

16

Omrråde motivation visar en nnegativ utveckkling
sedan
n föregåendee mätning. Stöörst negativ
förän
ndring har äld
dreomsorg (ssärskilt boend
de) och
funkktionshinderverksamhetenn
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Styrning är det områdde där både män
m och kvinnnor
är mindre nöjda än viid föregåendee enkät.
Gymnasiieskolan är deen verksamheet som visar sstörst
skillnad ddär indexvärddet 2013 var 77
7 och årets vvar
74.

ME
EDARBETARENKÄT

Det total indexvärdet för HME
E är oföränd
drat i
jämfförelse med 2013 även om
m männens väärde
sänkts. Hemtjänst, förskola occh kultur fritid är
exem
mpel på verksamheter som
m ökat sina index.
Funkktionshinderv
verksamhet, ggymnasieskollan och
indivvid och familjjeomsorg harr istället minsskat.

I följande tabell redovvisas indexväärdet för någrra närliggandee eller jämnsttora kommunner. Indexvärdet kan
variera m
mellan 0-100.
Hållbartt medarbeta
arengagema
ang (HME),, en jämföre
else med an
ndra kommuuner

Delindex
- Ledarska
ap
- Motivatio
on
- Styrning
Totalindexx
- Hållbart
medarbe
etarengagem
mang
(HME)

Alingsås

Bollebygd

Mark*

Tranemo*

Ulricehamn*

Norrköping

V
Västerås

Borås

76,3
77,1
77,9

63,9
77,9
76,5

74,2
79,2
74,1

58,3
66,7
83,3

77,3
78,2
77,8

77,1
79,2
78,8

75,2
76,6
79,1

76,4
77,2
76,3

77,1

72,8

75,8

69,4

77,7

78,4

76,9

76,6

*) 2014 års vä
ärde
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3 Jämställdhet och likabehandling
Att arbeta för jämställdhet och likabehandling handlar om alla människors lika värde, som är en av de
grundläggande mänskliga rättigheterna.
Att skapa en arbetsmiljö fri från diskriminering är en viktig del i arbetet med att attrahera, rekrytera och
behålla rätt kompetens. Det innebär att respektera och tillvarata människors olikheter. En arbetsmiljö fri
från trakasserier främjar trivsel och effektivitet, och höjer kvaliteten på arbetet. Arbetsklimatet i Borås
Stads verksamheter ska kännetecknas av respekt och kunskap om olikheter. Olikheter är en styrka.
Mångfalden i form av olikheter i kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar är
en styrka som kommunen ska ta till vara. Forskningen visar att vi både mår och presterar bättre i blandade
grupper. Mångfald är en likabehandlingsfråga som utgår från alla människors lika värde och avser rättvisa
förhållanden mellan individer och grupper i samhälle och arbetsliv. Ingen ska diskrimineras på grund av
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
För framgång i arbetet med likabehandling måste det bedrivas målinriktat, systematiskt och fortlöpande.

3.1 Jämställdhet under 2015
Heltid en rättighet, deltid en möjlighet
2015 är det första kalender år som beslutet om heltid för alla med tillsvidareanställning gällt under hela
året. För de som önskar arbeta deltid finns möjlighet att ansöka om partiell tjänstledighet. Fler
medarbetare har 2015 valt att ansöka om ledigt pga. heltidsbeslutet jämfört med år 2014. Den sista
december var det 1 036 medarbetare som arbetade deltid jämfört med 932 föregående år. Drygt 92
procent av dessa är kvinnor och knappt 8 procent är män. 70,4 procent av de som arbetar deltid finns
inom vård och omsorg och 15 procent inom skola och förskola.
Partiell tjänstledighet och genomsnittlig sysselsättningsgrad per åldersgrupp
Åldersintervall
29 år och yngre
30-49 år
50 år och äldre

Andel med partiell tjänstledighet
6,9 %
42,9 %
50,2 %

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
83,0
81,8
79,7

Det har beviljats dispens från kravet på heltidsanställning för sammanlagt 23 tjänster i år. Huvuddelen av
dessa är lärare i modersmål.
Jämställdhetsutbildning
Borås Stads jämställdhetsutbildning har utvidgats till en jämställdhets- och mångfaldsutbildning under
2015. Den ingår nu som en av totalt fem halvdagar i arbetsmiljöutbildningen som är en del i det
obligatoriska chefsprogrammet. Innehållet berör bland annat Västra Götalands Jämställdhetsstrategi, Plan
för lika rättigheter och möjligheter och Smart ekonomi (genus och ekonomi)
25 personer (politiker och tjänstemän) har utbildats under två heldagar av SKL i jämställdhetsintegrering i
samhällsplanering.
Samtliga förskolechefer och har utbildats inom normkritiskt perspektiv under två heldagar och en grupp
chefer inom omsorgen under en halvdag.
Sociala investeringar
2013 beslutade Kommunfullmäktige om sociala investeringar och avsatte 20 miljoner i syfte att motverka
långsiktiga ekonomiska och mänskligt negativa händelseförlopp. Den primära målgruppen är barn och
unga.
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Fem sociiala investerin
ngsprojekt haar godkänts aav Kommunsstyrelsen.
• M
Modersmålssstöd SFI har beviljats
b
1,3 m
miljoner kron
nor under perrioden 2014-22015.
• H
Hela Väster – för minskatt normbrytannde beteende i skolan år F-6 har beviljaats 3,7 miljon
ner
kkronor underr åren 2015-22017.
• A
Arbetsmarkn
nadsåtgärder i form av utvvecklingsanstäällning och metodutveckli
m
ing i arbetet med
m unga
vvuxna långt från
f
arbetsmaarknaden. Proojektet har tillldelats 4,1 miljoner kronoor år 2015-2017
• E
En kommun fri från våld har fått 5,7 m
miljoner att arbeta med 20
015-2019
• SSchysst komp
pis! Projektett har beviljatss 275 000 kro
onor 2015-2017.
Alla projekten har i sllutet av 2015 börjat arbetaa med socioekkonomiska beräkningar tilillsammans med
m ett
upphanddlat företag. De
D socioekon
nomiska beräkkningarna skaa redovisas viid projektenss slut.
Jämställldhetskarta
an
Borås Staad har anslutiit sig till WIN
NNETs ”Jäm
mställdhetskarrtan”. Här preesenteras upppgifter kring hur
h
jämställddheten ser ut i kommunen
n och visar i vvilken utsträckkning man errbjuder en atttraktiv livsmiljö för
kvinnor ooch män. I Västra
V
Götalan
nds jämställddhetskarta inggår sammanlaagt 19 kommuuner som dett är
möjligt aatt jämföra sigg med.

3.2 Up
ppföljning av förvalttningarnas
s planer fö
ör lika rätttigheter o
och möjligheter
En plan för lika rättiggheter och mö
öjligheter finnns för samtligga förvaltninggar. Den nu ggällande treårrsplanen
g
till och
h med 2016. E
En uppföljnin
ng görs av resspektive förvvaltning underr våren.
upprättdes 2014 och gäller

3.3 Ny
yckeltal för jämställd
dhet
Ett antall nyckeltal harr tagits fram för att visa föördelningen över
ö tid mellaan kvinnor occh män. De redovisas
r
i följandee diagram.

mmet visar an
ndel tillsvidarreanställda in om
Diagram
respektiive kön.

22 av 129 yrkesggrupper är jäm
ämställda, dvss. andelen
kviinnor och mään ligger i inteervallet 40-600 procent.

mställt förhålllande ska and
delen chefer m
motsvara and
delen anställd
da inom samm
ma kön. Männ
nen har i
I ett jäm
större uutsträckning än
ä kvinnorna gått vidare tiill chefstjänstter.
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Det rådder ett jämställlt förhålland
de bland
förvaltnningschefernaa där andelen
n kvinnor ochh män
ligger innom intervalllet 40-60 proccent.

Besslutet om rättt till heltid haar bidragit till att jämna
ut skillnaderna
s
mellan
m
män ooch kvinnor.

Såväl koorttids- (1-14 dagar) som långtidssjukfr
l
rånvaron (=>
> 15 dagar) haar ökat. Kvinnnors sjukfrån
nvaro i
högre taakt än männeens. Totalt har sjukfrånvarron ökat med
d 154 178 timmar jämfört m
med år 2014.

öräldradagar har
h ökat medd en 0,9
Männenns uttag av fö
procenttenhet. Kvinn
norna svarar dock för dryggt 72 %
av det ttotala uttaget..

Männens
M
andeel av uttagna dagar har ökkat med 2
procentenheteer jämfört meed 2014. 84 procent
p
tas
ut av kvinnorn
na och 16 proocent av män
nnen.

Deen genomsnittliga löneutvveckling för män
m var 2,1
prrocent och för kvinnorna 22,5 procent. Kvinnornas
K
meedianlön upp
pgår till 95 proocent av män
nnens vilket
är en ökning med
m 0,3 proceentenheter.
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4 Utländsk bakgrund
”Borås Stad ska vara ett föredöme med 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”. Det är några centrala meningar som slår fast hur
alla verksamheter ska agera och är hämtade från Borås Stads styrdokument ”Program för ett integrerat
samhälle”.
Utländsk bakgrund bland kommunens anställda
Andelen anställda i kommunen med utländsk bakgrund redovisas i följande tabeller. Uppgifterna har köpts
från Statistiska centralbyrån SCB då dessa uppgifter saknas i kommunens personal- och lönesystem.
Statistiken om utrikes bakgrund avser 2015-11-01.
Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikes födda eller inrikes födda med två
utrikes födda föräldrar.
Antal anställda efter anställningsform, kön och födelseland
Födelseland
Sverige

Norden
(utom
Sverige)

Europa
(utom
Norden)

Afrika

Asien

Övriga
världen

Totalt

6 435

Tillsvidareanställda
Kvinnor

5 253

231

474

62

361

54

Män

1 480

49

107

24

80

24

1 764

Totalt

6 733

280

581

86

441

78

8 199

Kvinnor

781

26

93

35

111

22

1 068

Män

288

6

37

29

45

10

415

1 069

32

130

64

156

32

1 483

Kvinnor

6 034

257

567

97

472

76

7 503

Män

1 768

55

144

53

125

34

2 179

Totalt kommunen

7 802

312

711

150

597

110

9 682

Visstidsanställda

Totalt
Totalt

Av kommunens anställda är 19,4 procent utrikes födda vilket är en ökning med 1,6 procentenheter. Andel
utrikes födda kvinnor är 19,6 procent och män 18,9 procent.
Andel anställda med utländsk bakgrund efter ålder i procent
Ålder

Kvinnor

Män

Totalt

0-29
30-39
40-49
50 eller äldre

22,4
26,5
27,0
24,2

26,3
26,0
25,7
21,7

23,3
26,4
26,7
23,6

Totalt kommunen

25,2

24,3

25,0

Andelen anställda med utländsk bakgrund har ökat med 2 procentenheter till 25 procent jämfört med
föregående år. Chefer som har utländsk bakgrund har däremot minskat med 1,6 procentenheter från 12,9
till 11,3 procent. Kvinnornas andel är 13,4 procent och männens 7,9 procent. Enligt uppgifter från
förvaltningarna har 8,7 procent av ledningsgruppernas medlemmar, utländsk bakgrund vilket är i stort
detsamma som föregående år.
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Andelen personer i Borås med utländsk bakgrund i yrkesverksam ålder (15-64 år) är 29 procent. Bland
Borås Stads anställda är andelen med utländsk bakgrund 25 procent.
Den totala andelen personer med utländsk bakgrund i Borås är 27 procent. Motsvarande siffra för riket är
21,3 procent. För personer i yrkesverksam ålder är andelen med utländsk bakgrund för riket 24,3 procent.
Andel anställda med utländsk bakgrund per personalgrupp i procent
Kvinnor

Män

Totalt

Administration
Ledningsarbete

13,4

7,9

11,3

Handläggararbete

14,2

18,3

15,6

Administratörsarbete

16,0

35,3

18,0

Vård och omsorg
Sjuksköterska

18,2

26,1

19,0

Undersköterska, skötare

34,7

36,4

34,9

Vårdbiträde, vårdare m fl

30,4

30,1

30,3

Personlig assistent

41,5

39,3

41,2

Rehabilitering och förebyggande arbete

19,0

7,7

17,5

Socialsekreterare

24,0

46,5

28,8

Övrigt socialt o kurativt arb.

19,3

17,4

18,8

Grundskollärare

18,8

28,2

21,0

Gymnasielärare

15,7

10,4

13,4

Förskollärare

16,4

13,5

16,2

9,2

15,2

10,8

Övrigt lärararbete

26,7

29,6

27,7

Barnskötare

30,6

27,8

30,4

-

-

-

10,7

37,1

18,1

Fritidsledare

27,3

38,5

33,3

Bibliotekarie, biblioteksassistent

20,9

9,1

18,0

Övrigt kultur, turism o fritid

14,0

12,1

13,2

Socialt och kurativt arbete

Skola och förskola

Fritidspedagog

Dagbarnvårdare
Elevassistent
Kultur, turism och fritid

Teknik
Teknisk handläggare

13,9

0,0

10,9

Ingenjörer

18,5

13,2

14,7

Tekniker

25,0

26,3

26,1

0,0

17,0

15,5

Köks- och måltidsarbete

32,4

54,3

35,1

Städ, tvätt o förråd

53,7

56,8

54,1

Totalt kommunen

25,2

24,3

25,0

Hantverkararbete m m

Mer än hälften av de anställda inom städ, tvätt och förrådsarbete har utländsk bakgrund. Personliga
assistenter, köks-och måltidspersonal, fritidsledare och undersköterskor och vårdbiträden är exempel på
personalgrupper där 30 procent eller fler har utländsk bakgrund. Personalgrupper med lägst andel med
utländsk bakgrund är för kvinnor fritidspedagoger med 9,7 procent och hantverksyrken med 0 procent.
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För männen finns lägst andel med utländsk bakgrund inom ledningsarbete med 7,9 procent och inom
rehabilitering och förebyggande arbete med 7,7 procent
Andel anställda med utländsk bakgrund per nämnd i procent
Kvinnor

Män

Totalt

Arbetslivsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
Kommunstyrelsen + Stadsrevisionen + Valnämnden
Kulturnämnden

23,2
15,3
11,5
17,2

33,5
23,1
4,5
8,3

26,9
18,4
8,3
13,8

Lokalförsörjningsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Sociala omsorgsnämnden

16,7
10,6
15,0
25,8
25,4

22,2
27,3
2,9
14,0
21,7

20,0
13,8
9,5
17,1
24,7

Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden

28,6
21,4
29,2
11,3
20,7

39,2
25,7
32,5
14,1
15,6

30,4
22,1
29,7
12,8
18,7

Totalt kommunen

25,2

24,3

25,0
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5 Lön
5.1 Lönepolitik
Lönepolitiken utgör en viktig del för att skapa förutsättningar för Borås Stad att rekrytera och behålla
medarbetare med rätt kunskap och erfarenhet. Den ska bidra till att verksamhetens mål kan uppnås och
att goda prestationer kan belönas. Det förutsätter att målen, såväl för verksamheten som på individnivå, är
tydliga och går att följa upp.
Lönen är ett styrmedel för att åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten. Lönen ska stimulera till
effektivitet, produktivitet och kvalitet. Borås Stad eftersträvar en ökad lönespridning och lönen ska
differentieras med hänsyn till arbetsuppgifternas svårighetsgrad, hur väl medarbetaren uppfyller arbetets
krav samt resultat och prestation. Förutsättningarna för en god löneutveckling ska vara väl kända av
samtliga medarbetare. Varje arbetsplats ska föra en dialog kring verksamhetens mål, resultat och
lönekriterier för att kunna bidra till det positiva sambandet mellan mål, resultat och lön.
Löneöversyn
I löneöversyn 2015 gjordes särskilda satsningar på samtliga lärargrupper, förskollärare,
fritidspedagoger samt första linjens chefer. Förvaltningscheferna ansvarade för analys av sin verksamhet,
prioriteringar och de åtgärder som behövde göras i löneöversynen utöver de centrala direktiven.
Löneökningarna för samtliga avtalsområden motsvarade 2,94 procent.
Lönekartläggning
För att kvalitetssäkra en väl fungerande lokal lönebildning har Borås Stad beslutat att årligen göra en
lönekartläggning med syftet att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader.
Lönekartläggningen görs både på central nivå och på förvaltningsnivå och är en viktig del i löneprocessen.
I lönekartläggningen kartläggs löneskillnader mellan kvinnor och män inom lika och likvärdiga arbeten.
Eventuella skillnader analyseras om de har ett indirekt eller direkt samband med kön. Resultatet redovisas i
en handlingsplan.
Årets lönekartläggning visade att det i stort sett är lika många arbeten där kvinnor tjänar mer än män som i
det omvända förhållandet. Det kan också konstateras att det inte funnits några avvikelser vad gäller lön
eller lönestruktur mellan kvinnor och män som utför lika arbete som inte har kunnat förklaras med sakliga,
könsneutrala faktorer. I de yrkesgrupper där det finns löneskillnader mellan kvinnodominerade och icke
kvinnodominerade grupper är den orsakad av marknadskrafter.
Arbetsvärdering
Arbetsvärdering genomförs regelbundet på central nivå och är en del i den lagstadgade
lönekartläggningen. I arbetsvärderingen kartläggs skillnaden mellan lika eller likvärdiga arbeten.
Jämförelsen gäller löneskillnader mellan kvinnor och män i en grupp som har lika arbeten men också
mellan kvinno- eller mansdominerade grupper med likvärdiga arbetsuppgifter. Det är arbetsuppgifterna
som värderas inte hur individen utför arbetet. För att kunna avgöra om arbeten är lika eller likvärdiga
bedöms de utifrån hur höga krav befattningen ställer på fyra faktorer, kompetens, ansvarstagande,
arbetsinsats och arbetsmiljöförutsättningar.
Övriga åtgärder för lön
Mentorsavtal - Kollektivavtal avseende mentorer för förskollärare, fritidspedagoger, samtliga lärargrupper
och samtliga socionomgrupper. Avtalen innebär att medarbetare efter genomgången mentorsutbildning
får ett lönepåslag på 500 kr samt ett lönetillägg på 1 000 kr per månad under uppdraget som mentor.
Under 2015 hade Borås Stad 14 personer på mentorsuppdrag.
Utvecklingstjänster – Ett kollektivavtal med lärarorganisationerna som innebär att lärare får ett
lönetillägg om 1 500 kr per månad under uppdraget. 2015 hade Borås Stad 20 personer med
utvecklingstjänstuppdrag.
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Erfarenhetssatsning - Borås Stad har beslutat om en särskild erfarenhetsatsning för att försöka minska
personalomsättningen bland socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare och
psykiatrihandläggare. Satsningen träder i kraft den 1 januari 2016 och innebär att medarbetare som
tjänstgör i samma arbetsuppgifter inom Borås Stad erhåller ett lönepåslag. Två till fyra års
sammanhängande erfarenhet ger ett lönepåslag på 1 000 kr per månad och efter fyra år 2 000 kr per
månad.

5.2 Lönestatistik
Angivna löner är omräknade till heltidslöner och avser tillsvidareanställd personal. Den lönestatistik som
redovisas är i första hand avsedd att ge en översiktlig bild av löner både totalt i kommunen och för olika
personalgrupper. Redovisningen ersätter inte den lönekartläggning enligt diskrimineringslagen som
nämnderna gör varje år.
Medianlön i kronor per månad för tillsvidareanställd personal 2015-12-31.
Personalgrupp

Kvinnor

Män

Totalt

Ledningsarbete

38 100

42 300

38 700

Handläggararbete

33 500

34 000

33 700

Administratörsarbete

25 590

25 000

25 580

Kvinnors lön i förhållande
till männens i procent

Administration

90,1
98,5
102,4

Vård och omsorgsarbete

Vårdbiträde, vårdare m fl

22 749

23 750

23 000

Personlig assistent

23 140

23 350

23 175

Övrigt vård- och omsorgsarbete

35 500

33 700

35 150

103,8
101,7
95,8
99,1
105,3

Rehabilitering och förebygg. arbete

27 000

28 720

27 250

94,0

Socialsekreterare

28 825

28 500

28 600

Övrigt socialt o kurativt arb.

28 000

28 964

28 400

101,1
96,7

Grundskollärare

28 218

29 775

28 594

Gymnasielärare

30 503

31 710

31 000

Sjuksköterska

30 010

28 925

30 000

Undersköterska, skötare

24 200

23 798

24 160

Socialt och kurativt arbete

Skola och förskola

Förskollärare

26 693

26 569

26 690

Fritidspedagog

27 100

26 725

27 100

Övrigt lärararbete

31 500

31 100

31 400

Barnskötare

23 260

21 850

23 230

Dagbarnvårdare

24 300

-

24 300

Elevassistent

23 970

23 161

23 650

Övrigt skol och förskolearbete

30 120

27 944

30 120

94,8
96,2
100,5
101,4
101,3
106,5
103,5
107,8

Kultur, turism och fritidsarbete
Fritidsledare

23 310

23 664

23 410

Bibliotekarie, biblioteksassistent

26 350

26 550

26 500

Övrigt kultur, turism o fritid

26 900

27 422

27 150

31 550

36 200

32 200

98,5
99,2
98,1

Teknik
Teknisk handläggare
Ingenjörer

30 750

32 700

32 200

Tekniker

27 650

27 500

27 500

Hantverkararbete m m

23 275

24 490

24 250

25

87,2
94,0
100,5
95,0
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Köks- och
h måltidsarbete

23 250

24 100

23 296

Städ, tvättt o renhållningssarbete

22 600

22 738

22 610

96,5
99,4

Totalt kom
mmunen

25 470

26 800

25 625

95,0

m 625 kr elller 2,5 proce nt jämfört med
m föregåend
de år. Kvinnoorna har höggre
Medianlöönen ökade med
medianlöön i 12 och männen
m
i 16 av
a de totalt 288 personalgru
upperna.
m förändringg av medianlö
ön den 31 deccember mellaan
I följande tabell redovvisas löneutvecklingen som
respektivve år.
Löneutvveckling i prrocent för tilllsvidareansställda
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kvinnor
Män

2,3
3,0

2,6
2,5

3,3
4,0

2,5
2,4

2,3
2,3

2,6
2,3

mmunen
Totalt kom

2,4

2,5

3,4

2,5

2,3

2,5

Löneutveecklingen tottalt mellan 20010 och 2015 har varit 3 125 kronor, viilket motsvarrar 13,9 proceent.

Kvinnors medianlön i förhållande till männenss är 0,2 proceentenheter hö
ögre än år 20114. Jämförelssen i
ovanståeende diagram är en total jäämförelse av m
medianlönen
n utan hänsyn
n till de olika bbefattningarn
nas
arbetsuppgifter, krav på kompeten
ns, ålder, erfaarenhet och an
nsvar. Löneskillnaderna m
mellan kvinno
or och
män inom
m respektive yrkeskategorri är betydligtt lägre inom flera
f
områden
n vilket framggår av sammanställnningen av meedianlöner påå föregående sida. Att löneeskillnaderna har minskat över tid melllan män
och kvinnnor är ett ressultat av en medveten
m
löneepolitik.

5.3 Lö
önespridniing
d
lön är ett meedel för att skkapa utrymmee för löneutvveckling i ett yrke.
y
Den
Lönespriidning eller differentierad
10:e perccentilen är deen lönenivå un
nder vilken 110 procent avv lönerna återfinns. På sam
mma sätt är den 90:e
percentillen den nivå som
s
90 proceent av lönernna återfinns. 90:e
9 percentileen minus denn 10:e percen
ntilen
visar lönespridningen
n eller hur stor skillnad dett är mellan lö
önerna.
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Lönespridning 2015-12-31
10:e percentilen

Median

2014

2015

2014

Kvinnor

21 520

21 967

24 830

Män

21 500

21 798

26 200

Totalt

21 519

21 950

25 000

90:e percentilen
2015

2014

2015

25 470

31 330

32 300

26 800

35 792

37 000

32 300

33 500

25 625

Lönespridning för kvinnor är 10 333 kronor, för män 15 202 kronor och totalt 11 550 kronor. Den totala
lönespridningen ökade med 769 kronor eller 7,4 procent jämfört med 2014.
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6 Resursanvändning- Fördelning mellan överenskommen och
utförd arbetstid

Överskjutande flextid
Övertid
Fyllnadstid

Totalt
arbetad tid
Arbetad tid
enligt avtal
Överenskommen
arbetstid enligt avtal

Semester
Egen sjukfrånvaro
Lagstadgad/avtalad ledighet
Föräldraledighet
Övrig ledighet

Frånvaro

6.1 Arbetad tid och frånvaro
Arbetad tid är utförda arbetstimmar av all personal under hela året då frånvaro räknats av. Den totalt arbetade tiden räknas fram på följande sätt:
-

Avtalad/överenskommen arbetstid – Frånvaro = Nettoarbetstid
Nettoarbetstid + Övertid + Fyllnadstid + Flextid = Totalt arbetad tid

Med frånvaro avses semester, ferie/uppehåll, arbetsskada, sjukdom/sjukersättning, rehabilitering, föräldraledighet och övrig ledighet (ledighet för militärtjänstgöring, betalda studier, obetalda studier, facklig
verksamhet samt övrig tjänstledighet).
Nyckeltalet visar tidsanvändningen inom kommunen och hur frånvaron fördelas mellan olika frånvaroorsaker. Den totalt arbetade tiden översätts till antal årsarbeten och ger en tydligare bild av
resursutnyttjandet i kommunen jämfört med att enbart redovisa antal årsarbetare utifrån
sysselsättningsgrad i anställningsavtalen.
Samtliga medarbetare, inklusive timavlönade, har under året utfört 14 270 692
arbetstimmar. Kvinnorna har arbetat 10 672 209 timmar och männen 3 598 483 timmar. Den arbetade
tiden i procent av avtalad/överenskommen arbetstid var 75,6 procent vilket är 1,1 procentenheter lägre än
föregående år. Övertid, fyllnadstid, och flextid uppgick till 112 605 timmar vilket är drygt 13 600 timmar
mindre än 2014.
Av kommunens förvaltningar har bl.a. Miljö och konsumentförvaltningen, Fritids- och
folkhälsoförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna en lägre andel arbetad tid än kommunen i genomsnitt.
En förklaring är en högre andel sjukfrånvaro för stadsdelarna samt ett högre uttag av föräldraledighet för
de övriga förvaltningarna.
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Arbetad
d tid och frånvaro i proc
cent av avta
alad tid 2015 för all perrsonal inkl. ttimavlönade
Kvinnor

Män

73,7
7,7
8,8
5,2
0,8
0,7
0,1
2,8

81,8
4,7
8,2
1,7
0,5
0,5
0,1
2,3

100,0

100,0

Nettoarbe
etstid
Sjukfrånva
aro
Semester
Föräldrapenning
öräldrapenning
Tillfällig fö
Utbildning
g
Facklig tid
d
Övrig från
nvaro
Total tid

u
timm
mar inklusive ffyllnads- och övertid minsskat med 0,6 procentenheter
Under årret har antal utförda
jämfört m
med 2014. Deen ökande sju
ukfrånvaron har varit en bidragande
b
orrsak..

Totalt uttfördes 8 460 årsarbeten under
u
2015, enn ökning med
d 144 årsarbeeten jämfört m
med 2014.
Semesterr, sjukfrånvarro och övrig tjänstledighet
t
t är de frånvaaroorsaker som mest påveerkar nettoarb
betstiden.
I övrig frrånvaro ingårr bland annat kompensatioonsledighet och
o tjänstledigghet utan lönn.
Total frrånvaro i årssarbeten för samtliga a
anställda
Frånvaroorsak

2012

2013

2014

20115
Kv

Män

Totalt

Sjukfrånva
aro

549

623

693

656

122

778

Semester

862

904

929

748

211

959

86

57

12

70

44

485

Utbildning
Föräldraled
dighet
Tillfällig förräldrapenning

87

79

515

493

474

441

71

75

79

71

13

84

17

4

21

Kompensa
ationsledighet

27

24

23

Övrig frånvvaro med lön

17

19

12

20

8

27

53

275

468

2 700

Övrig frånvvaro utan lön
mmunen
Totalt kom

284

300

284

223

2 412

2 517

2 580

2 231
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6.2 Arrbete – förräldraskap
p

824 461 timmar har taagits ut i förääldraledighet vvilket är en ökning
ö
med 2,4
2 procent. M
Männens andeel har
gheten.
ökat medd 0,7 procenttenheter och motsvarar 9,11 procent av den uttagna föräldraledigh

Frånvaroon för vård avv barn har ökkat med 9 0033 timmar eller 6,7 procentt. Totalt har 1142 564 timm
mar tagits
ut. Männnen svarade för
fö 15,8 proceent av den tottala tiden, villket är en ökn
ning med 1 prrocentenhet.
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6.3 Över- och fyllnadstid
Övertid i timmar 2015
Totalt
uttryckt i
årsarbeten

Förändring
årsarbeten
jämfört
med 2014

Personalgrupp

Kvinnor

Män

Administration

811

114

0,5

-0,5

15 241

3 617

11,1

-2,5

89

8

0,1

-

Vård och omsorg
Rehabilitering och förebyggande arbete
Socialt och kurativt arbete
Skola och förskola
Kultur, turism och fritidsarbete
Teknikarbete
Totalt kommunen

691

332

0,6

0,5

7 669

2 250

5,8

0,7

467

733

0,7

-0,2

2 673

11 494

8,3

-0,8

27 641

18 548

27,2

-2,6

Fyllnadstid i timmar 2015
Totalt
uttryckt i
årsarbeten

Förändring
årsarbeten
jämfört med
2014

Personalgrupp

Kvinnor

Män

Administration

619

451

0,6

-0,3

27 830

5 645

19,7

-4,7

76

-

0,0

-0,1

380

25

0,2

0,2

18 437

3 020

12,6

0,5

Kultur, turism och fritidsarbete

2 391

2 164

2,7

-0,7

Teknikarbete

4 079

871

2,9

-0,7

53 811

12 176

38,8

-5,7

Vård och omsorg
Rehabilitering och förebyggande arbete
Socialt och kurativt arbete
Skola och förskola

Totalt kommunen

Över- och fyllnadstiden uppgår till 0,6 procent av avtalad tid, en minskning med 0,1 procentenheter.
Antal utförda timmar över- och fyllnadstid motsvarar 66,2 årsarbetare. Möjligheten till uttag av fyllnadstid
har naturligt minskat som en följd av beslutet om rätt till heltid för alla tillsvidareanställda.
1 338 personer har inlöst övertid och därmed inte rätt till övertidsersättning. Deras övertid så kallad TTtid registreras normalt inte i kommunens löne-/PA-system utan registreras som flextid.
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Över- occh fyllnadstidd har minskat med 63 proccent sedan 19998.

6.4 Sp
parade sem
mesterdag
gar
Många annställda har in
nnestående sparade semessterdagar. Un
nder många år
å har det bygggts upp en
semesterrskuld för Borås Stad som
m arbetsgivaree. Det finns alll anledning, inte
i minst urr ett
arbetsmilljöperspektivv, att stimulerra till och ge m
möjlighet för medarbetareen att ta ut deen lagstadgad
de
semesterrn. Som exem
mpel kan näm
mnas att tillsvi
vidareanställdaa med semestertjänst hadee drygt 98 1000 sparade
semesterrdagar och drrygt 440 sparaade semesterttimmar vid sllutet av året. Det
D blir omrä
räknat i pengaar en
skuld till medarbetarn
na på 130 1000 000 kronor,, exklusive PO
O-pålägg.
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7 Hälsa och arbetsmiljö
7.1 Hälsobokslut
Borås Stad tar årligen fram ett hälsobokslut med åtta nyckeltal inom personalområdet som tillsammans ger
en bild av hur organisationen mår. De åtta nyckeltalen berör hälsa, sjuk, rehabilitering och personalomsättning. Redovisningen ligger till grund för dialog kring förbättringar och förändringar. Hälsobokslutet är
ett målinriktat arbetssätt för att systematisera den komplexa bilden av orsak och verkan för att skapa den
goda arbetsplatsen. Insatser som tidigare setts som kostnader på kort sikt visar sig på det här sättet vara
investeringar i ett längre tidsperspektiv. Förvaltningarna kan i sin tur använda bokslutet till verksamhetsstyrning och som underlag vid framtagning av handlingsplaner för det förvaltningsspecifika arbetet.
I den ekonomiska årsredovisningen syns inte de ekonomiska konsekvenserna som sjukskrivningar och
ohälsa får på längre sikt. Arbetsgivarens sjuklönekostnader finns med men de stora kostnaderna för
arbetsgivaren ligger i minskad produktivitet och kvalitet, ökad rekryteringskostnad och förlorad kompetens. Faktorer som är svårare att ange i kronor och ören, men som påverkar verksamheterna i allra högsta
grad både ekonomiskt, kvalitetsmässigt och inte minst för välbefinnandet hos medarbetarna.
Nyckeltal
Följande åtta nyckeltal ger oss en överblick av medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö. Nyckeltalen kan även
användas för jämförelse med liknande organisationer.
Sammanställning Nyckeltal Hälsobokslut
Nyckeltal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2012

2013

2014

2015

34,8
22,5
59,6
5,4
13,6
1,0
0,79
9,0

33,1
21,6
58,2
6,1
14,1
1,1
0,76
9,2

33,5
20,6
57,4
6,7
13,9
1,2
0,67
9,4

30,7
20,3
56,0
7,4
14,7
1,3
0,77
10,7

Män

Utfall
2015

Hälsa
Långtidsfrisk
Frisktal
Obligatorisk sjukfrånvaro
Sjukfall
Rehabilitering - inflöde
Rehabilitering - återgångar
Personalomsättning (extern)

1. Nyckeltal Hälsa
Definition: Andel helårsfriska medarbetare, ett organisatoriskt perspektiv

Verksamhetsmål - Andel helårsfriska medarbetare i procent

Andel helårsfriska medarbetare i procent.

Mål
2015

Kvinnor

35

27,2

33

42,5

30,7
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Hälsa - Helårsfriska medarbetare
30,7 procent av medarbetarna var helårsfriska under året. 27,4 procent av kvinnorna och 42,5 procent av
männen.

Uppföljning av friska personer under ett år, nyckeltalet hälsa, ger oss en indikation på hur organisationen
fungerar. Det är ett mått på gruppnivå som sätter fokus på organisatoriska faktorer för att skapa den goda
arbetsplatsen med friska medarbetare. Efter det första halvåret var måttet hälsa 30,4 procent. Det
stabiliserade sig under hösten och vid årets slut landande resultatet på 30,7 procent. Ett något försämrat
resultat jämfört med föregående år.
Hälsa – Andel helårsfriska i procent 2015
Kvinnor

Män

Totalt

Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
Valnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Servicenämnden
Fritids- och folkhälsonämnden

30,4
0,0
29,1
37,3

65,7
50,0
39,8
41,2

45,7
31,4
37,0
38,8

Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden

34,3
31,8
37,1
39,8
41,2

37,5
36,8
37,5
55,9
59,2

35,8
34,7
37,2
46,6
47,9

Sociala omsorgsnämnden
Arbetslivsnämnden
stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster

27,7
26,3
24,7
25,6
26,4

34,8
33,1
41,4
42,1
33,8

29,0
28,8
27,2
28,0
27,3

Totalt kommunen

27,4

42,5

30,7

Den procentuella andelen för nyckeltalet hälsa varierar påtagligt mellan nämnderna. Högsta värdet finns vid
Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden och Kulturnämnden. Den lägsta andelen återfinns i
stadsdelsnämnderna, Sociala omsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden. Det är också de nämnder som har
mer kvinnodominerade yrkesgrupper. Borås Stads resultat speglar den ojämlikhet i hälsa som råder i landet i
övrigt.
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2. Nyckeltal Långtidsfrisk
Definition: Andel helårsfriska medarbetare över 2 år, ett organisatoriskt perspektiv

Totalt var 1 543 personer långtidsfriska under tvåårsperioden 2014-2015 vilket motsvarar 20,3 procent av
samtliga anställda. En minskning från föregående år med 0,3 procentenheter. Män är mer långtidsfriska än
kvinnor med 31,4 procent jämfört med 17,3 procent.

Innebörden i att följa upp nyckeltalen hälsa och långstidsfrisk är att fokus läggs på organisatoriska faktorer
för att skapa friska arbetsplatser. Ett perspektiv som visat sig i all senare forskning ha stor betydelse för att
uppnå en hälsosam organisation. De båda nyckeltalen svarar för hur organisationskulturen ser ut med
utgångspunkt i styrning och ledning, ledarskap och medarbetarskap, nätverk och aktiviteter som
förekommer i och utanför arbetet. Båda måtten är på gruppnivå och mäter helheten. Resultatet visar att
Borås Stad har en del utmaningar framför sig.
Hälsa är komplext och beror på ett samspel mellan olika faktorer och variationer dem emellan, allt utifrån
arbetsplatsernas olika förutsättningar. Det innebär att arbetsmetoderna för att skapa den friska arbetsplatsen
också behöver vara mångfasetterade, beröra flera nivåer och utgå ifrån olika kompletterande strategier.
Friskfaktorer är en viktig komponent i hälsoarbetet. Organisationer och företag som arbetar med att stärka
sina friskfaktorer ser effekter på både individ, grupp och organisationsnivå. Det har visat sig att hälsa är
smittsamt. När en arbetsgrupp mår bra och fungerar över tid, börjar även individen må bra. När andelen
långtidsfriska i ett arbetslag överstiger 30 procent, sker en markant ökning av kreativiteten i gruppen.
Det som skiljer friska organisationer från mindre friska förklaras inte av regionala skillnader, ekonomiska
resurser eller andra kvalitetsindikatorer. De kommuner och landsting som arbetar med följande faktorer på
organisationsnivå utmärker sig som friska organisationer.
-

Närvarande ledarskap med personlig återkoppling till medarbetarna.

-

Fortbildning och kompetensutveckling.

-

Möjlighet att framföra idéer och kritik.

-

Möjlighet att byta arbetsuppgifter.

-

Prioritering av arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög.

-

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Dessa faktorer visar på goda resultat på medarbetarnas välbefinnande och de är påverkansbara utan att
stora resurser tillförs. Nämnderna arbetar på olika sätt för att nå framgång. Under 2015 har till exempel
Stadsdelsnämnd Öster och Arbetslivsnämnden förändrat arbetssättet till ett närmare samarbete mellan
enheter och HR-funktionen för att analysera sambandet mellan hälsa, sjukfrånvaro och rehabilitering.
Sociala omsorgsnämnden har genomfört riktade insatser dels utifrån projektet ”Ökad hälsa” och dels
genom psykosocial arbetsmiljöundersökning för samtliga arbetsplatser.
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3. Nyckeltal Frisktal
Definition: Antal medarbetare inom intervallet 0-5 dagar sjukfrånvaro under 1 år

I diskussionen kring vad som är en rimlig nivå för sjukfrånvaro i en grupp används begreppet den ”naturliga
friskheten”. Där talas det om att frånvaro på grund av sjukdom i en genomsnittlig grupp människor befinner
sig någonstans mellan två och fyra procent. Omräknat till sjukdagar handlar det om ett spann på mellan 0-5
sjukdagar på ett år. Borås Stad redovisar den siffran som nyckeltal frisktal.
Frisktal per åldersintervall
2014

2015

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

29 år och yngre
30-50 år
51 år och äldre

58,5
58,4
55,4

55,7
54,4
48,8

67,6
69,2
64,9

58,5
57,5
52,7

Totalt kommunen

57,4

52,7

67,3

56,0

Här syns det tydligt att kvinnorna ligger lägre än männen oavsett ålder och sambandet mellan ålder och ökad
sjuklighet förstärks av resultatet. Männen särskiljer sig något genom att ha de högsta siffrorna i
åldersintervallet 30-50 år. Familjebildning och ett tyngre ansvar för barn och hem anses vara en av orsakerna
till kvinnornas lägre siffror. Sett till kommunen som helhet är årets resultat något försämrat från i fjol med en
sänkning från 57,4 procent till 56,0 procent. Kvinnorna står för den största sänkningen. De har ett sämre
resultat i samtliga tre åldersintervall. Männen har ett sämre resultat i det äldsta åldersintervallet men förbättrar
siffrorna i de andra två. Störst förbättring har skett ibland de som är 29 år och yngre med en ökning på 5
procentenheter.
4. Nyckeltal Sjuktal,
Definition: Enligt obligatorisk sjukfrånvaroredovisning

Verksamhetsmål - Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid i procent
2015
Mål

Uppnått
2012

Uppnått
2013

Uppnått
2014

2015

5,4

6,1

6,7

6,0

Kvinnor

Män

Utfall

8,1

4,9

7,4

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,7 procentenheter sedan föregående år. Det är långt kvar till
måluppfyllelse enligt fullmäktiges målsättning men utvecklingstakten verkar till viss del ha bromsats upp.
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Kvinnor

2014
Män

Kvinnor

2015
Män

Totalt

Totalt

29 år och yngre
30-49 år
50 år och äldre

5,2
7,3
8,8

3,5
4,3
4,8

4,8
6,6
7,7

5,9
7,9
9,7

3,7
4,3
6,4

5,3
7,1
8,9

Totalt kommunen

7,4

4,3

6,7

8,2

4,9

7,4

Siffrorna visar en ökning för samtliga åldersgrupper, förutom män 30-49 år som särskiljer sig genom att
ligga kvar på samma nivå som i fjol. Män 50 år och äldre är de som har den största negativa utvecklingen,
där de förra året minskade med 0,1 procentenheter för att i år stå för den största ökningen på 1,6
procentenheter. För kvinnornas del ökar sjukfrånvaron i samtliga åldersgrupper och i likhet med männen
är det störst ökning bland de som är 50 år och äldre. Männens resultat för de både yngre åldersgrupperna
kan sägas ligga på en rimlig nivå för sjukfrånvaro enligt diskussion under nyckeltal Frisktal.
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Total sjukfrånvaro per personalkategori i procent av ordinarie arbetstid 2015

Personalgrupp

Kvinnor

Administration
Ledningsarbete
Handläggararbete
Administratörsarbete

Män

Totalt

Förändring
procentenheter
jämfört med
2014

2,5
4,2
7,8

2,6
2,2
3,7

2,5
3,5
7,3

-1,0
0,2
1,0

9,6
11,5
10,9
5,5
6,5

8,1
9,1
5,7
1,6
0,3

9,4
11,2
9,7
4,6
5,1

-0,1
1,3
1,6
-0,6
-3,7

Rehabilitering och förebyggande arbete

5,6

3,7

5,4

0,5

Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare
Övrigt socialt och kurativt

6,3
5,2

5,1
2,3

6,1
4,3

1,6
-0,7

Skola och förskola
Grundskollärare
Gymnasielärare
Förskollärare
Fritidspedagog
Övrigt lärararbete
Barnskötare
Dagbarnvårdare
Elevassistent
Övrigt skol-/förskolearbete

4,8
3,2
8,6
7,2
5,3
8,7
11,0
9,2
3,6

4,1
2,5
5,9
4,2
2,7
10,2
7,9
1,1

4,7
2,9
8,4
6,4
4,4
8,7
11,0
8,8
2,8

-0,4
1,0
0,7
-2,4
-0,6
1,2
11,0
-0,2
2,3

Kultur, turism och fritid
Fritidsledare
Bibliotekarie, biblioteksassistent
Övrig fritid kultur turism

13,7
10,4
5,5

6,1
2,3
1,6

9,4
8,3
3,7

2,2
1,7
-0,7

Teknik
Teknisk handläggare
Ingenjörer
Tekniker
Hantverkararbete m.m.
Köks- och måltidsarbete
Städ tvätt förråd

11,6
5,0
4,4
8,0
8,0
9,2

5,0
3,1
5,0
7,9
5,4
5,7

10,3
3,7
4,9
7,9
7,7
8,5

2,1
0,1
-0,3
1,5
0,8
1,4

Kod saknas

0,4

0,5

0,4

-0,3

Totalt kommunen

8,1

4,9

7,4

0,7

Vård- och omsorg
Sjuksköterska
Undersköterska, skötare
Vårdbiträde, vårdare m fl
Personlig assistent
Övrigt vård omsorgsarbete

Sjukfrånvaron har ökat för flera personalgrupper. Det mest glädjande är att fritidspedagoger,
ledningsarbeten och grundskollärare visar minskade siffror tillsammans med personliga assistenter. Där
personliga assistenter särskilt utmärker sig då de svarade för en av de största ökningarna 2014. De grupper
som svarar för den största ökningen är fritidsledare tillsammans med teknisk handläggare följt av
bibliotekarier/biblioteksassistenter, vårdbiträde/vårdare, hantverksarbete, städ/tvätt/förråd och
undersköterskor/skötare.

37

37

hälsa och arbetsmiljö

personalekonomisk redovisning | 2015

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2015

HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

Under 2015 har sjukfrånvaron ökat för samtliga sjukperioder. Den längre sjukfrånvaron över 60 dagar
ökar mest. Korttidssjukskrivningarna, 1-14 dagar, utmärker sig tydligt i ökade kostnader för sjuklön.
Sjuklönekostnaden är 84 miljoner kronor, vilket innebar en ökning med 19,1 procent jämfört med 2014.
Omräknat till årsarbetare motsvarar det nästan kostnaden för 200 årsarbetare med medianlön
Sjukfrånvaron per nämnd i procent av ordinarie arbetstid
Kvinnor

Män

Totalt

Förändring
procentenheter
jämfört m
2014

Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
Valnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Servicenämnden
Fritids- och folkhälsonämnden

6,6
9,7
6,1
7,8

0,4
2,3
2,1
5,0
5,6

0,2
4,8
5,2
5,3
6,9

-6,1
1,4
1,9
1,0

Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden

10,3
5,2
5,4
4,4
4,8

4,0
3,7
2,8
1,2
2,7

7,2
4,4
4,9
3,1
4,0

0,8
-0,3
-0,9
-0,6
0,5

Sociala omsorgsnämnden
Arbetslivsnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster

8,9
7,5
8,6
8,9
8,2

4,2
6,8
4,7
5,7
6,8

7,9
7,2
7,9
8,4
8,0

1,0
1,3
0,5
0,9
0,6

Totalt kommunen

8,1

4,9

7,4

0,7

Sjukfrånvaron per nämnd visar att det endast är tre som minskar sjukfrånvaron under året.
Stadsdelsnämnderna Norr och Öster visar en relativt liten ökning. En förklaring från Stadsdelsnämnd
Norr handlar om att man inrättat en rehabiliteringsgrupp inom äldreomsorgen för att pröva en ny modell
för aktivt rehabiliteringsarbete. Tillsammans med en utbildning för cheferna i tidig rehab ser de att
sjuktalen sakta sjunker och att inflödet av nya ärenden i långa sjukskrivningar bromsats in.
Orsaken till ökad sjukfrånvaro är ofta komplex och inget som förändras över en natt. Det krävs en
förståelse för att det kommer ta tid att ta sig tillbaka till rimliga nivåer. En minskad ökningstakt i de här
sammanhangen är bra och ska ses som ett positivt resultat.
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Diagrammet visar att flera kommuner tillsammans med Borås brottas med negativ sjukfallsutveckling. I
den närmaste omgivning är det bara Herrljunga som urskiljer sig med ett bättre resultat jämfört med 2014.
Borås med flera kommuner har en sjukfrånvaro på över 7 procent.
Sjukfrånvaro för heltids och deltidsanställda i procent av ordinarie arbetstid
2014

Kvinnor
Män

2015

Heltid

Deltid

Totalt

Heltid

Deltid

Totalt

7,8
4,6

9,5
5,7

9,0
7,0

8,6
5,2

10,2
5,1

9,2
7,8

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid skiljer sig något mellan heltids- och deltidsanställda.
Skillnaden är större för kvinnor än för män. Heltidsanställda kvinnor har en sjukfrånvaro på 8,6 procent
medan deltidsanställda har 10,2 procent. För männen skiljer det nästan ingenting, 5,2 procent för
heltidsanställda och 5,1 procent för deltidsanställda.
Sjukfrånvaro över 60 dagar i procent av total sjukfrånvarotid
2012

2013

2014

2015

Kvinnor
Män

51,0
44,0

55,4
44,2

65,7
54,2

62,6
50,3

Totalt kommunen

49,8

53,6

64,1

60,7
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Antal sjukfall över 60 dagar per personalgrupp 2015
Personalgrupp

Kvinnor

Män

Totalt

Dagar
per
anställd

18

10

28

5,4

Administration
Ledningsarbete
Handläggararbete

23

2

25

6,9

Administratörsarbete

45

3

48

19,6

Vård- och omsorg
Sjuksköterska

36

4

40

25,8

Undersköterska, skötare

358

27

385

25,9

Vårdbiträde, vårdare m.fl.

101

19

120

23,5

22

1

23

16,0

Övrigt vård- och omsorgsarbete

2

-

2

5,4

Rehabilitering och förebyggande

6

1

7

10,2

33

3

36

11,8

5

2

7

8,9

61

13

74

12,1

Personlig assistent

arbete
Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare
Övrigt socialt och kurativt arbete
Skola och förskola
Grundskollärare
Gymnasielärare
Förskollärare

15

10

25

7,1

147

3

150

17,8
9,5

Fritidspedagog

10

2

12

Övrigt lärararbete

20

5

25

9,5

Barnskötare

58

4

62

21,8

Dagbarnvårdare
Elevassistent
Övrigt skol- och förskolearbete

1

-

1

15,5

28

6

34

17,8

2

-

2

3,1

Kultur, turism och fritid
Fritidsledare

9

5

14

22,7

11

-

11

21,2

6

-

6

6,0

Teknisk handläggare

4

1

5

27,7

Ingenjörer

3

5

8

6,6

Tekniker

1

8

9

11,1

Bibliotekarie, biblioteksassistent
Övrig kultur turism och fritid
Teknik

Hantverkararbete m m
Köks- och måltidsarbete
Städ, tvätt och renhållningsarbete
Kod saknas
Totalt kommunen

40

40

3

29

32

13,2

61

3

64

19,5

42

7

49

24,8

-

-

-

-

1 131

173

1 304

17,4
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5. Nyckeltal sjukfall
Antal påbörjade sjukfall under året/arbetade timmar x 10 000

Sjukfallsfrekvens – inflödet i sjukfrånvaro
2012

2013

2014

2015

Kvinnor
Män

14,9
9,3

15,4
10,1

15,3
9,8

16,1
10,6

Totalt

13,6

14,1

13,9

14,7

Nyckeltalet sjukfall beskriver inflödet i sjukfrånvaron, vilken ökade med 1 354 sjukfall under 2015.
Det finns svagheter med att använda sjuktalet för att beskriva hälsokonsekvenser i en verksamhet. Det är
ofta komplexa orsaker bakom en sjukskrivning där privatliv och arbetsliv samspelar. Även när det är
arbetsrelaterad ohälsa så är kopplingen mellan sjukfrånvaro och den nuvarande arbetsmiljön osäker.
Försämringar av arbetsmiljön på en arbetsplats slår vanligen igenom i sjukstatistiken först efter ett par år.
Vilket innebär att en arbetsplats där arbetsmiljön försämrats kan komma undan med rimliga sjuktal under
en längre tid. För arbetsgivarens del är det viktigt att agera tidigt. Ett ärende tenderar att blir komplext ju
längre tid det går innan åtgärder sätts in. Detta gäller oavsett om orsaken bakom sjukskrivningen är
arbetsrelaterad eller inte. Ett tidigt agerande förhindrar en längre sjukskrivning, efterföljande
rehabiliteringsarbete och minimerar konsekvenserna som frånvaron får för individen, arbetsgruppen och
verksamheten.
Kombination av sjuktal och sjukfall för att synliggöra förändring
För att synliggöra förändringar och skillnader mellan sjuktal och inflödet i sjukfrånvaro kombineras
nyckeltal sjuktal och sjukfall i en matris. Indelningen ger en möjlighet att utläsa om det är lång- eller
korttidssjukfrånvaro som ligger bakom siffrorna. Vid långtidssjukskrivning är det ofta en tidigare
arbetsmiljö som påverkar siffrorna. Medan det vid många nya sjukfall i stället tyder på ökade korttidssjukskrivningar och att hälsoläget försämrats relativt nyligen.
På grund av den ökade sjukfallsutvecklingen används 2010 års siffror som indelningsgrund. De ger en
rättvisare bild av vad som är höga respektive låga värden. 2010 var nyckelvärdet på sjukfrånvaron på 5,02
och sjukfallsfrekvensen 12,9.
Det är viktigt att vara observant på i vilken riktning förflyttning sker mellan rutorna A - D för att kunna
sätta rätt mål och rätt insats. Bokstaven A står för ohälsa och bokstaven D för hälsa. Olika strategier läggs
efter var personalgrupper befinner sig. Arbetet bedrivs på tre nivåer främja och förebygga hälsa samt
rehabilitera ohälsa.
Placering av yrkesgrupper inom matrisen i procent uppdelad på kön
Kvinnor
2014

Män
2015

2014

2015

A
B
C

51,9
18,5
7,4

57,2
10,7
10,7

12,0
4,0
12,0

25,0
14,3
10,7

D

22,2

21,4

72,0

50,0

Höga sjuktal och många sjukfall (A)
Placeras yrket in i den här rutan tyder det på att något skapar ohälsa för de anställda. Här är det av betydelse att det görs en analys över arbetssituation och arbetsmiljö. Viktigt att poängtera att det inte behöver
vara faktorer på arbetsplatsen som orsakar sjukfrånvaron.
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Höga sjuktal och få sjukfall (B)
Placeras yrket i ruta B visar det att det främst är långtidssjukskrivningar som ligger till grund för sjuktalet.
Orsaken finns troligtvis inte i den nuvarande arbetsmiljön, utan det är bra att se till yrkets historik och det
är viktigt att se över rehabiliteringsrutinerna.
Lågt sjuktal och många sjukfall (C)
Om yrket hamnar här visar det på att hälsoläget försämrats relativt nyligen och troligtvis kommer fortsätta
stiga om det inte sätts in åtgärder. En förklaring kan vara att det skett förändringar i arbetsmiljön
/arbetssituationen som är viktiga att se över och ta på allvar. Än så länge är det främst korttidssjukskrivning som ligger bakom siffrorna.
Låga sjuktal och få sjukfall (D)
För de yrken som hamnar i den här rutan är hälsoläget troligtvis gott, men det kan vara bra att vara observant på viss sjuknärvaro. Önskescenariot är givetvis att flertalet av våra yrkesgrupper placerar sig här.
Personalgrupper Kvinnor
Många sjukfall (många sjuka personer)
(> 12,9)

Högt sjuktal
(många sjukdagar)
( > 5,02)

Undersköterska, skötare
Vårdbiträde
Övrigt vård och omsorgsarbete
Rehab och förebyggande arbete
Socialsekreterare
Förskollärare
Fritidspedagog
Barnskötare
Elevassistent
Fritidsledare
Bibliotekarie
Övrigt fritid, kultur och turism
Teknisk handläggare
Hantverkararbete m m
Städ, tvätt och renhållningsarbete
Köks- och måltidsbiträde

Få sjukfall (få sjuka personer)
(< 12,9)
Sjuksköterska
Övrigt lärararbete
Övrigt socialt och kurativt arbete

A

B

C D

Lågt sjuktal
(få sjukdagar)
(< 5,02)
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Personlig assistent
Övrigt skol och förskolearbete
Ingenjörer

Ledningsarbete
Handläggararbete
Administratörsarbete
Grundskollärare
Gymnasielärare
Tekniker
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Personalgrupper Män
Många sjukfall (många sjuka personer)
(> 12,9)

Högt sjuktal
(många sjukdagar)
( > 5,02)

Få sjukfall (få sjuka personer)
(< 12,9)

Vårdbiträde
Undersköterska
Förskollärare
Barnskötare
Elevassistent
Fritidsledare
Hantverkararbete

Sjuksköterska
Socialsekreterare
Köks- och måltidsarbete
Städ, tvätt och förråd

Rehab och förebyggande arbete
Fritidspedagog
Bibliotekarie/Biblioteksassistent

A

B

C

D
Ledningsarbete
Handläggararbete
Administratörsarbete
Personlig assistent
Övrigt vård och omsorgsarbete
Övrigt socialt och kurativt arbete
Grundskollärare
Gymnasielärare
Övrigt lärararbete
Övrigt skol- och förskolearbete
Övrigt fritid, kultur och turism
Teknisk handläggare
Tekniker
Ingenjörer

Lågt sjuktal
(få sjukdagar)
(< 5,02)

Analys av matris sjuktal/sjukfall
Den negativa trenden på sjukfallsutvecklingen från hösten 2013 fortsätter även 2015 men det finns vissa
tendenser till en uppbromsning i slutet av året. Det tydliga mönstret, i Borås som i landet i övrigt, är att det
ökar mest i storstadsregioner och i pendlingskommuner jämfört med glesbygdskommuner. Som
arbetsgivare är det kommunen som står för största ökningen tätt följd av landsting och stat. Bäst placerar
sig den privata sektorn. Det är den psykosociala ohälsan som har den största ökningen och det är främst
inom de yrken där arbetsdagen bestäms utifrån någon annans behov och där det ställs höga emotionella
krav, så kallade kontaktyrken. Inom de här yrkena är det främst kvinnor som arbetar, därför drabbar också
ohälsan kvinnorna i större utsträckningen än männen. Den genomsnittliga sjukfrånvaron bland Sveriges
kommuner ligger i år på 6,8 procent, jämfört med 6,2 procent föregående år. För Borås stads del har
utvecklingen gått från 6,7 procent till 7,4 procent.
Det är ofta komplexa orsakssamband som ligger bakom sjukfrånvaron. Matrisen visar på några möjliga
förklaringar som finns när man kombinerar de två nyckeltalen sjuktal och sjukfall för sjukfrånvaron. Avsikten med modellen är att ge en signal till fortsatt verksamhetsutveckling. Matrisen ger också en tydlig
bild på hälsoläget i organisationen - hälsa eller ohälsa, korttidssjukskrivning – långtidssjukskrivning. Den
skapar också möjlighet att ställa prognoser för långsiktig planering.
Det har skett förflyttningar i matrisens alla riktningar men trenden är tydlig, kvinnorna har en stor övervikt
av yrkesgrupper i ruta A, vilket står för ohälsa medan männen har flest yrkesgrupper i ruta D, vilket istället
signalerar ett gott hälsoläge. Männen har totalt sett gjort en negativ förändring och mer än dubblerat
antalet yrken med ett sämre hälsoläge från tre förra året till sju i år. För männens del är samtliga
yrkesgrupper med hög ohälsa kontaktyrken. Detsamma gäller för kvinnorna men där tillkommer även
andra yrkesgrupper. De yrkesgrupper som signalerar en god hälsa för kvinnorna signalerar det samma för
männen. Men för männens del finns flertalet av yrkesgrupperna i ”hälsorutan”.
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För kvinnornas del har det skett positiva förflyttningar inom yrkesområdet övrigt lärararbete. De har färre
sjukfall och har förflyttat sig från ruta A till B. Övrigt skol- och förskolearbete har förflyttat sig från A till
C och personliga assistenter samt ingenjörer från ruta B till C. Extra glädjande är att administratörsarbete
har förflyttats från B till D. Tre yrkesgrupper har fått försämrats resultat och återfinns idag i ruta D. Det är
rehab och förebyggande arbete som tillsammans med socialsekreterare vandrat från C till D och övrigt
fritid, kultur och turism som står för den största försämringen med förflyttning från ruta D med ett gott
hälsoläge till ruta A.
För männens del har det skett positiva förändringar för sjuksköterskor som gått från ruta A till B och för
fritidspedagoger som minskat antal sjuktillfällen och förflyttat sig från ruta A till C. Socialsekreterare, kökoch måltidsarbete och städ, tvätt och förråd har försämrat sina sjuktal och förflyttat sig från D till B. För
männens del har det skett en stor förflyttning till ruta A som signalerar ohälsa. Här återfinns
undersköterska och förskollärare som förflyttat sig från C och hantverkararbete som förflyttat sig från B
samt vårdbiträde, barnskötare och fritidsledare som gjort den största resan och förflyttat sig från D.
För männen del har förflyttningarna i år till största delen skett i negativ riktning medan det för kvinnornas
del är övervägande positiva förändringar.
Liksom föregående år så visar matrisen att hälsoläget är bra oavsett kön för kommunens personal inom
ledningsarbete, handläggararbete, grundskollärare, gymnasielärare samt tekniker. I år tillhör även
administratörsarbete den gruppen. Några yrken som utmärker sig utifrån kön är övrigt vård och
omsorgsarbete, övrigt fritid, kultur och turism samt teknisk handläggare där kvinnorna finns i ruta A
medan männen istället finns i ruta D med ett gott hälsoläge. Yrkesgrupperna fördelar sig jämnare mellan
rutorna i år. Vilket beror på kvinnornas förbättrade siffror medan männens försämrats.
Behovet av en analys utifrån både ett hälsoperspektiv och ett genusperspektiv kvarstår. Vilka är
friskfaktorerna för männen som hjälper dem att behålla och stärka hälsan? Vad har skett inom de kvinnliga
yrkesgrupperna som förbättrats? Vilka faktorer har gjort att männen har ett försämrat resultat? Det finns
forskning som visar att män inom kvinnodominerande yrken tar efter kvinnornas sjukskrivningsmönster.
Något som årets resultat ser ut att befästa. Utifrån genusperspektivet måste frågan ställas om män och
kvinnor med samma yrkestitel ges olika arbetsuppgifter. Finns det skillnader i förutsättningar för uppdrag
och skillnader i risk och sårbarhet? Finns det hjälpmedel som är anpassade till alla? Bemöts kvinnor och
män och kvinnor på samma sätt? Finns det löneskillnader och olika förutsättningar för chefskapet? Borås
behöver som Sverige i övrigt bli bättre på att arbeta främjande och förebyggande med faktorer som verkar
i arbetsmiljön inom traditionellt kvinnliga yrken och framförallt lyfta blicken och se arbetsmiljöfrågorna
och den negativa sjukfallsutvecklingen ur ett organisatoriskt- och ett samhällsperspektiv.
6. Nyckeltal Rehabilitering – inflöde
Antal sjukfall som påbörjar dag 29 * 10 000 i förhållande till totalt arbetad tid

Rehabilitering i ett ekonomiskt perspektiv innebär att organisationens kompetens återskapas. Kostnader
för den anställdes funktionsnedsättning består av flera olika delposter bland annat lägre produktivitet,
högre frånvaro, rehabiliteringsåtgärder och ökad personalomsättning. En funktionsnedsättning leder
nästan alltid till att åtminstone en av dessa fyra olika kostnader förekommer - i de allra flesta fall två eller
tre. Alla fyra kostnaderna ingår om den drabbade slutat sin anställning och behöver ersättas med ny
medarbetare.
De totala kostnaderna som sammanhänger med beslutet att rehabilitera den anställde består av den arbetstid som läggs ner och de extra utgifter organisationen får för olika typer av åtgärder i samband med rehabilitering. Dessa består av kostnader i samband med återinskolning på arbetet, särskild utrustning, utbildning
och eventuellt sjukvårdsinsatser som t.ex. sjukgymnastik.
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Rehabiliteringsbehov efter 28:e dagen
Kvinnor

Nyckeltal 1)
Män

Totalt

1 808

1,5

0,7

1,3

527
192

1 675
1 447

1,1
1,2

1,5
0,6

1,2
1,1

179

1 282

1,1

0,6

1,0

Kvinnor

Antal
Män

Totalt

Inflöde 2015

1 562

246

Inflöde 2014
Inflöde 2013

1 148
1 255

Inflöde 2012

1 103

1) Antal sjukfall som påbörjar dag 29 * 10 000 i förhållande till totalt arbetad tid

Nyckeltalet mäter rehabiliteringsbehovet när sjukskrivning pågått längre än 28 dagar. Vid denna gräns kan
antas att de allra flesta har ett rehabiliteringsbehov som är omfattande sett ur både ett hälsomässigt och ett
ekonomiskt perspektiv. Enligt Borås Stads rehabiliteringsrutiner ska det startas en rehabiliteringsutredning
när ett sjukfall pågått längre än 28 dagar, om en individ har fler än 6 frånvaro tillfällen på grund av egen
sjukdom den senaste 12 månaderna eller om en medarbetare själv initierar att det finns ett behov av en
rehabiliteringsutredning.
Av alla sjukfall avslutas merparten, 88 procent utan någon rehabiliteringsinsats inom 14 dagar. Ytterligare
4 procent är avslutade inom 28 dagar och efter 60 dagar är 94 procent tillbaka i arbete. Sedan är det 6
procent som kräver längre tid för återgång och återhämtning och ofta även en större och mer
kostnadskrävande insats från arbetsgivaren för att återgång i arbete ska vara möjlig.
7. Nyckeltal Rehabilitering – återgångar
Antal avslutade rehabiliteringsärende/påbörjade rehabiliteringsärenden enligt förvaltningarnas inrapporterade uppgifter.

Återgångar
Kvinnor

Antal
Män

Totalt

2015

442

82

2014
2013

369
315

2012

316

Återgångar

Kvinnor

Nyckeltal
Män

Totalt

524

0,61

0,90

0,64

80
65

449
402

0,62
0,83

0,68
0,68

0,67
0,76

83

398

0,83

0,63

0,79

Nyckeltalet redogör för återgångar av påbörjade rehabiliteringsutredningar och siffrorna är hämtade ifrån
förvaltningarnas rapportering. I år finns en viss osäkerhet i materialet på grund av övergång från manuell
hantering till att registrera och hantera rehabiliteringsärenden i Heroma. För de förvaltningar som inte
använder sig av Heroma är siffrorna hämtade från Stratsys SAM-modul.
För att räknas som återgång ska den anställde ha återgått till arbete inom den egna organisationen. Lyckas
alla rehabiliteringar skulle nyckeltalet ligga på 1,0 vilket är ett önskat läge men inte ett rimligt mål. Siffrorna
visar att ett förbättrat resultat för männen medan kvinnorna har en svag minskning. Männens resultat med
ett nyckeltal på 0,90 är riktigt bra. En del av förklaringen kan ligga i själva syftet med rehabilitering –
återgång i ordinarie tjänst. Kvinnornas rehabilitering är till största delen inom yrken som ställer stora
emotionella krav och där arbetsdagen i många fall bestäms utifrån en annan persons behov. Idag
framkommer det inte om rehabiliteringen ser olika ut för män och kvinnor. Något som lyfts som en
nationell utmaning där rapporter visat att män får tidigare specialistremisser och stöd av arbetsgivaren. Det
förs även en diskussion om att män rehabiliteras utifrån arbete medan kvinnor rehabiliteras utifrån sin
sociala situation. I dialog med Försäkringskassan Borås har resonemanget om det föreligger skillnader i
hanteringen av män och kvinnors rehabilitering inte gått att stärka. Försäkringskassan har tyvärr inte
underlag för att analysera ärenden utifrån den frågeställningen. Utmaningen kvarstår, dels att analysera om
det görs skillnad i rehabilitering mellan män och kvinnor men också om det finns någon skillnad i
återgångar för olika yrken. Det är också av betydelse att se över hur andra berörda parter som exempelvis
den allmänna sjukvården och sjukskrivande läkare reagerar och agerar i de ärenden som berör våra
medarbetare.
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Vad har hänt med de personer som avslutat en rehabilitering under året?
Konsekvenser av rehabilitering är inte bara kopplade till inflödet i rehabiliteringsbehov utan också till hur
rehabiliteringsfallet avslutas. Rehabiliteringen har ur hälsosynpunkt lyckats om den anställde återgår till den
sysselsättningsgrad som individen hade oavsett om individen återgår till sin tidigare enhet eller om återgången sker till en annan enhet hos samme arbetsgivare. Under 2015 slutade 60 procent av rehabiliteringsåtgärderna i att den anställde återgick till arbete internt i organisationen, 5 procent fick annat externt
arbete och 8 procent slutade. Varaktig sjukersättning beviljades för 3 procent.
Sett ur ett jämställdhetsperspektiv så följer inflödet i rehabiliteringsåtgärder könsfördelningen som helhet i
Borås Stad. För kvinnornas del leder 58 procent av rehabiliteringsarbetet till återgång i arbete inom
organisationen. För männen kommer 72 procent tillbaka till arbete internt. När återgången mynnar ut i
anställning hos annan arbetsgivare svarar kvinnorna för 5,4 procent och männen för 3,7 procent.
Skillnaderna är det omvända vid avslut där är resultatet 6,8 procent för kvinnorna och 12 procent för
männen. För varaktig sjukersättning är skillnaden mellan könen mindre i år. Kvinnorna har minskat sin
andel från 6 procent till 3 procent och männen har ökat sin andel från fjolårets 1 procent till årets 2,4
procent.
Externa kostnader för rehabilitering i miljoner kronor
Rehabiliteringsåtgärder
(Arbetsutredningar i samband med rehabilitering och arbetsanpassad
utrustning)

2012

2013

2014

2015

0,5

0,5

1,0

1,0

8. Nyckeltal Personalomsättning
Redovisas här som extern personalomsättning

Personalomsättningen för tillsvidareanställda har ökat från 9,6 år 2014 till 10,7 procent i år. Se sidan 7.
Ekonomiska aspekter av hälsa och ohälsa
Att de anställdas hälsa påverkar kommunens resultat är en självklar utgångspunkt i hälsobokslutet.
Kommunen betalar för den som är frånvarande utan att få någon motprestation. Bland de kostnader som
belastar arbetsgivaren ingår sjuklön, arbetsgivaravgifter och semesterersättning. Frånvaro ger även
produktions- och kvalitetsbortfall och ökade kostnader för att täcka lönen för en vikarie. Detta ger ett
perspektiv på hur hög frånvarokostnaden kan vara i en organisation.
Ur ekonomisk synpunkt är den lösning som väljs för att ersätta den som är frånvarande intressant. Den
totala sjukfrånvaron kan delas in i lågkostnads- respektive högkostnadsfrånvaro. Lågkostnadsfrånvaro är
den tid när den frånvarande ersatts av en vikarie och denna har uppnått normal produktivitet. All annan
frånvaro räknas som högkostnadsfrånvaro. Det kan bero på att ingen åtgärd vidtagits alternativt att man
satt in en vikarie som inte är fullt produktiv. Kostnader för frånvaron kan reduceras genom att antalet
frånvarodagar minskar men också genom att frånvarostrukturen förändras. Kostnaderna kan också minska
genom att organisationen lär sig hantera frånvaron på ett effektivare sätt och därmed få ner kostnaden per
sjukfrånvarodag.
I Borås Stad arbetar 9 581 personer och 7,4 procent är arbetsoförmögna på grund av sjukdom. Enbart
sjuklönekostnaden för arbetsgivaren ökade under året med 19,1 procent och uppgår nu till 84 miljoner
kronor. En ökning med 13,7 miljoner jämfört med 2014 års resultat. Omräknat till årsarbetare motsvarar
sjukfrånvaron nästan 200 årsarbetare med medianlön.
Genom riktade insatser och ett systematiskt främjande arbetsmiljöarbete kan frisktalet stärkas, vilket skulle
ge många vinster. Bland annat ett tillskott på ordinarie personal som kan förväntas ge ökad stabilitet och
kvalitet i verksamheten. Kostnader för sjukfrånvaron sänks, samtidigt som det är ett proaktivt sätt att
arbeta för att minska användandet av timavlönade som är ett av Kommunfullmäktiges verksamhetsmål.
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7.2 Hälsofrämjande insatser
Det hälsoinriktade arbetet i kommunen är en viktig strategisk fråga. Det handlar om att få friska medarbetare genom att främja hälsa, förebygga ohälsa och få tillbaka sjukskrivna i arbete. En ökad satsning från
arbetsgivarens sida på hälsofrämjande och förebyggande insatser i kombination med tidiga rehabiliteringsinsatser medför positiva effekter för personalen som också avspeglar sig i hela organisationen. Det
handlar om att tänka långsiktigt och framåtriktat. Respektive förvaltning arbetar med riktade insatser
utifrån sin behovsbild och från centralt håll drivs större och övergripande insatser/projekt med syftet att
öka hälsan och minska sjukfrånvaron.
Centrala Arrangemang/Riktade insatser
Plan för lika rättigheter och möjligheter
För att en organisation ska få ett hållbart hälsoarbete på lång sikt krävs övergripande strategier som får
utrymme att landa på arbetsplatsnivå genom en handlingsplan. För att skapa förutsättningar för detta vävs
arbetsmiljö, hälsa och jämställdhetsarbetet ihop i Plan för lika rättigheter och möjligheter. Denna plan tas
i respektive nämnd för en treårsperiod. Förvaltningens plan bryts sedan ner till arbetsplatsnivå. Det är
arbetsplatsen som har kännedom om orsakerna bakom sina resultat och det är här det finns utrymme att
skapa engagemang, delaktighet och förändring. Nyckelpersoner i arbetet med att utveckla den
enhetsspecifika arbetsplanen är chef, personalansvarig, skyddsombud och hälsoinspriatörer. Utan en röd
tråd i hälso-, arbetsmiljö- och jämställdhetsarbetet blir de aktiviteter som genomförs lösryckta inslag som
varken leder till ökad hälsa eller på sikt en hälsosam organisation.
Previa psykosocial arbetsmiljö screening
Borås Stad tog under 2015 ett samlat grepp för att arbeta med sjukfrånvaro och ökad hälsa. 20
arbetsplatser valdes ut för en psykosocial arbetsmiljöscreening tillsammans med företagshälsovården.
Urvalet grundade sig på sjukfrånvarostatistik och dialog med förvaltningarnas personalfunktioner. Insatsen
hade fokus på en gynnsam psykosocial arbetsmiljö, ett gemensamt engagemang för verksamhetens
uppdrag, vad som påverkar hälsa och sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Uppföljning och utvärdering av
insatsen sker i början av 2016. Visar insatsen goda resultat finns det planer att gå vidare med
arbetsmiljöscreening för fler arbetsplatser.
Friskvårdsförmåner
Borås stad erbjuder ett gemensamt friskvårdsbidrag på 50 procent på max 1 500 kr/person/år för medarbetare, oavsett förvaltningstillhörighet och anställningsgrad. Vikarier och timavlönad personal kan ta del av
bidraget utifrån intjänade LAS-dagar. Friskvårdsbidraget kan användas till valfri motionsaktivitet,
träningskort och enklare massage. Samtliga medarbetare erbjuds också gratis inträde till kommunens
badanläggningar.
Under året har 3 089 personer tagit ut hela eller delar av bidraget, en ökning med 380 personer från 2014.
Det har skett 17 047 bad fördelade över Stadsparksbadet, Simarenan, Dalsjöforsbadet och
Alidebergsbadet. En minskning på 200 bad i jämförelse med förra året. Stadsparksbadet står för mer än
hälften av baden men med Simarenan som god tvåa, vilket är glädjande då den har ett tydligt fokus på
motion och träning. Tillsammans står de för 15 507 bad. Totalt är det 2 430 medarbetare som valt att
hämta ut ett badkort under året.
Kostnaden för likriktade friskvårdsförmåner uppgår till 4 416 457 kr. En ökning med 731 701 kr från
2014. Den största delen på 3 509 672 kr, 79 procent, står friskvårdsbidraget för och de fria baden står för
21 procent med 906 785 kr. Det är fler kvinnor än män som tar ut friskvårdbidrag, 81 procent jämfört
med 19 procent. Detta ska ses i relation till att personalstyrkan totalt består av 78 procent kvinnor och 22
procent män.
Hälsoinspiratörsutbildning
Samtliga arbetsplatser i Borås Stad ska ha en hälsoinspiratör som tillsammans med chef har fokus på arbetsplatsens främjande arbetsmiljö- och hälsoarbete. Mindre förvaltningar kan ha en hälsoinspiratör tillsammans och vissa större arbetsplatser kan ha flera inspiratörer som hjälper varandra. Idag finns det drygt
250 hälsoinspiratörer runt om i organisationen. För att dessa hälsoinspiratörer ska ha en gemensam
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plattform ges årligen en central grundutbildning med tillhörande tematräffar. Utbildningen ger grundläggande kunskap inom hälsoområdet och praktiska verktyg för uppdraget. Kunskaperna byggs sedan på
med tematräffar. Dessa är frivilliga och hälsoinspiratören väljer att delta efter den egna arbetsplatsens
behov. Rubrikerna för årets tematräffar var Förändringsarbete, kommunikation och erfarenhetsutbyte. På
uppdrag av stadsdel Väster har det arrangerats två extra grundutbildningar för deras hälsoinspiratörer
inom förskola och skola. Totalt har det varit 147 deltagare under årets utbildningstillfällen, som bekostas
med centrala medel.
Familjeföreläsning
En inspirationsföreläsning anordnas varje vår med syftet att inspirera och motivera medarbetare inom
hälsoområdet. Innehållet varierar stort mellan aktuella teman. Det kan vara allt från relationer till
förhållningssätt, tankens kraft och arbetsglädje. Till föreläsningen får medarbetaren bjuda med sig en gäst,
där av namnet Familjeföreläsning. I år kom 381 besökare och lyssnade på Claes Schmidt/Sara Lund och
hens föreläsning som utmanar gamla sanningar och innötta tankemönster. Claes Schmidt, marknadschef,
entreprenör och musiker, blev föreläsaren Sara Lund 2003. På föreläsningarna är det alltid Sara Lund som
talar. Inte bara för att Claes Schmidt/Sara Lund är transperson utan för att hen vill utmana. Hen har
skrivit boken ”Från man till människa” och fått flera utmärkelser, bl.a. ”Stora Talarpriset” 2010 och ”Årets
mångfaldshjälte” 2013.
Motionsutmaning
För att visa hur betydelsefull den fysiska aktiviteten är för hälsan anordnar arbetsgivaren en motionsutmaning
varje vår. Här är syftet rörelse och fysisk aktivitet och givetvis är målet för arbetsgivaren att fler ska välja en
mer aktiv livsstil. Ett delsyfte med motionsutmaningen är att få individen att upptäcka vikten av
vardagsmotion och öka medvetenheten av att röra på sig. Små förändringarna i vårt vardagliga
rörelsemönster gör stora skillnader för vårt välbefinnande.
I år deltog Borås i motionsutmaningen Borås Aktivaste Arbetsplats, en tävling där flera av stadens större
arbetsgivare finns med. Tävlingen handlade om att under en given period (v. 15-22) utföra någon form av
fysisk aktivitet under 30 minuter, 3 gånger i veckan under 5 veckor. Totalt är 1 720 medarbetare registrerade
på webbplatsen Borås Aktivaste arbetsplats.
Hälsoakademi
Alla medarbetare i Borås Stad bjuds sedan 2002 årligen in till en kväll i hälsans tecken. Syftet med kvällen är
att inspirera, informera och motivera medarbetare att satsa på en hälsosam livsstil genom att visa nya
perspektiv på hur man kan tänka och agera kring hälsa och friskvård.
I år bjöd kvällen på föreläsningar, prova-på-aktiviteter, harmonirum med handmassage av elever från
vuxenutbildningens friskvårdslinje, Merkrafts klassiska TP-turnering, julpyssel med Stina från Pysselskafferiet
och musikcafé med underhållning från elever vid Kulturskolan. Drygt 200 medarbetarna hittade till
Vuxenutbildningens nya lokaler på Fabriksgatan 12. Några av kvällens föreläsningar var: Den mentala
balansen, Funktionell träning och bra kost, Mindfulness, Basal Kroppskännedom samt Sömn och hälsa.
MerKraft
Personalklubben MerKraft anordnar regelbundet aktiviteter för att inspirera anställda i Borås Stad till en
aktiv fritid. Det handlar om allt från gratis gympa, nybörjarkurs i crawl till fiskekväll, bowling, föreställningar på Göteborgsoperan, musikquis, prova-på teater, konstvisningar, biobesök, blomsterbindning,
räkkryssning i skärgården och julmarknad på Falbygdens ost. Samtliga medarbetare är medlemmar i
klubben i och med sin anställning och aktiviteterna är kostnadsfria eller ges till subventionerade priser.
Medarbetarcentrum
Medarbetarcentrum är en verksamhet som drivs tillsammans med kommunerna som ingår i Sjuhärads
kommunalförbund. Målsättningen är att underlätta arbetsrotation i syfte att motverka konsekvenserna av
så kallade inlåsningseffekter för våra anställda.
Inom Borås Stad har totalt 111 personer meddelat att de fått stöd till en positiv förändring genom kontakt
med Medarbetarcentrum. Det kan handla om en förändring i nuvarande arbetssituation, byte av tjänst
inom kommunen eller externt. Statistiken visar att att 74 fått nytt arbete inom Borås Stad, sex personer har
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gått till annan kommun, 19 personer till externt arbete utanför kommunen, två personer till utbildning och
slutligen har fyra personer fått någon form av övrig förändring. Sex personer valt att stanna kvar på sin
nuvarande tjänst efter viss förändring med exempelvis mer utvecklande eller delvis nya arbetsuppgifter.
Medarbetarcentrum har genomfört grupputvecklingsinsatser med ledare och grupp tillsammans för totalt
78 personer fördelade över 16 grupper. 105 personer har varit föremål för någon form av coachande
samtal i kortare eller längre program. Vid årets slut fanns det 317 godkända och aktiva CV i databasen.
Det har matchats 2 143 lediga tjänster under året på Medarbetarcentrum.
Genomsnittlig lönsamhet per räknat ärende, där ekonomisk uppföljning är möjlig, är för Borås Stad på ett
års sikt cirka 86 000 kronor per ärende och på längre sikt, tre års tid, drygt 416 000 kronor per ärende.
Ekonomisk uppföljning har gjorts på 24 ärenden, sex månader efter återrapporterad förändring.

7.3 Arbetsmiljö
Attraktiv arbetsgivarindex AVI är ett sammanfattande index som utgår från nio mätbara nyckeltal kring
arbetsvillkor.
Tillsvidareanställningar
Medianlön
Jämställdhet
Utbildningstid
Övertid
Korttidssjukfrånvaro
Personalansvar
Långtidssjukfrånvaro
Avgångar

- andel tillsvidareanställda i procent av totalt antal anställda
- genomsnittlig månadslön uppräknad till heltid
- andel kvinnliga chefer i relation till andel kvinnliga anställda
- utbildningstid i procent av totalt arbetad tid
- övertid i procent av arbetad tid
- korttidssjukfrånvaro (t o m dag 14) i procent av arbetad tid
- antal anställda per chef
- långtidssjukfrånvaro (fr o m dag 15) i procent av arbetad tid
- antal avgångar i procent av tillsvidareanställda

Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) Borås Stad
2013
Tillsvidareanställningar
Medianlön
Jämställdhet
Utbildningstid
Övertid
Korttidssjukfrånvaro
Personalansvar
Långtidssjukfrånvaro
Avgångar

Summa AVI-poäng

2014

2015

16
6
13
8
19
11
12
5
12

15
7
13
8
19
11
11
4
11

14
7
13
8

102

99

95

19
11
11
2
10
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Attraktiv arbetsgivarindex Borås Stad jämfört med Linköping och Örebro 2015
Borås

Linköping

Örebro

Tillsvidareanställningar
Medianlön
Jämställdhet
Utbildningstid
Övertid
Korttidssjukfrånvaro
Personalansvar
Långtidssjukfrånvaro
Avgångar

14

15

16

7
13

7
16

9
19

8
19

8
17

8
18

11
11

9
11

11
12

2
10

7
13

7
14

Summa AVI-poäng

95

103

114

Så här tolkas resultatet:
Ju högre AVI-poäng desto bättre arbetsvillkor kan organisationen erbjuda utifrån ett arbetstagarperspektiv. Nivåerna på de olika separata nyckeltalen kan inte jämföras. En 5:a på till exempel utvecklingstid kan
inte jämföras med en 10:a på avgångar. Däremot kan det totala AVI och nyckeltalen jämföras med andra
organisationers resultat. Resultatet i diagrammet ger också vägledning för det fortsatta förbättringsarbetet.
Kommentar:
När det gäller utbildningstid beräknas nyckeltalet som en median av övriga organisationers resultat på
grund av att vi inte har kunnat ta fram detta nyckeltal.

7.4 Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
För att nå visionen om den goda arbetsplatsen, krävs ett hälsofrämjande syn- och arbetssätt i hela organisationen. I Borås Stad kompletteras därför det lagreglerade arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet med
insatser för att behålla eller utveckla hälsan hos medarbetarna och sedan 2011 är främjande arbetsrutiner
och verktyg integrerade i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbete sker löpande inom tre områden. Det
handlar om främjande arbete genom aktiv hälsoutveckling, förebyggande arbete genom ett systematiskt
arbetsmiljöarbete och rehabilitering för att få tillbaka medarbetare som drabbas av ohälsa.
De övergripande riktlinjerna för hur arbetet ska utformas är tagna av kommunfullmäktige och är en del i
det Personalpolitiska programmet/Hållbart arbetsliv. Under 2015 har fokus legat på att stärka
uppföljningen och likställigheten genom framtagning av en SAM-modul och ett årshjul för det
systematiska arbetsmiljöarbetet i Stratsys.
Samtliga förvaltningar har inför den personalekonomiska redovisningen rapporterat att man arbetar aktivt
med det systematiska arbetsmiljöarbetet och använder Borås Stads rutiner. Förvaltningar har i samverkan
med de fackliga organisationerna tagit fram en plan för lika rättigheter och möjligheter 2014-2016 där
arbetet följs upp årligen.

7.5 Arbetsskador och tillbud
Arbetsskador och tillbud är viktiga underlag för det förebyggande arbetsmiljöarbetet och ett sätt att uppmärksamma risker i det dagliga arbetet. Här ligger ett stort ansvar att agera lärande utifrån de arbetsskador
och tillbud som uppstår.
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Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal arbetsskador 2015
Orsak

Kvinnor

Män

Totalt

Elolycka, brand, explosion, sprängning

2

0

2

Kontakt (även inandning) kemiskt ämne eller smittämne

1

0

1

105

17

122

28

12

40

Den skadade föll
Den skadade slog eller stötte emot något (ej vid fall)
Skadad av maskin, maskindel eller föremål i rörelse (mekanisk rörelse)

6

5

11

Skadad av fallande/flygande föremål (ej egen hantering)

19

12

31

Skadad av hanterat föremål (egen hantering)

38

16

54

200

94

294

3

0

3

Fysisk överbelastning (lyft eller ansträngande/häftig rörelse)

63

5

68

Psykisk överbelastning (hot, chock)

23

23

46

Snedtramp. Feltramp, ”spik”-tramp (ej fall)

10

3

13

Fordonsskada eller påkörd

19

8

27

Annat

43

6

49

560

201

761

Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt)
Skadad av djur

Totalt kommunen

Antalet anmälda arbetsskador uppgick totalt till 761, en ökning med 265 anmälningar (35 procent).
Vanligaste orsakerna är skadad av person (39 procent) och fallolyckor (16 procent). Skadad av person har
även den största ökningen med 110 fler anmälda arbetsskador följt av fallolyckor med en ökning av 41
anmälningar. Det är endast feltramp/snedtramp och elolycka/brand/explosion som minskat.
Tillbud
Inför 2015 förändrades kategoriseringen av tillbud vid rapporteringen i personalsystemet Heroma. Detta
för att bättre svara upp mot de tillbud som är vanligt förekommande inom våra största verksamheter. De
nya kategorierna är framtagna i samverkan med fackliga företrädare och förankrade i CSG.
Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal tillbud 2015
Orsak

Kvinnor

Män

Totalt

Tekniska brister

40

8

48

Brister i underhåll och service

17

8

25

Brister i arbetsinstruktioner

14

11

25

3

1

4

64

16

80

Brister i arbetsorganisation

105

23

128

Tidsbrist eller stress

232

38

270

Hotsituation

160

52

212

Annat

404

66

470

1 039

223

1 262

Brister i utbildning
Brister i kommunikation

Totalt kommunen

Antalet anmälda tillbud har minskat med 271 anmälningar och ligger i år på 1 262 jämfört med 1 533
under 2014. Den största minskningen har skett inom sociala omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och
Stadsdelsnämnderna Väster och Öster. I år är första året med rapportering av tillbud och arbetsskador via
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självrapportering i Heroma. Den tröskel det innebär med ett nytt system uppges, av förvaltningarna, som
en orsak till minskningen av inrapporterade tillbud. Vid en verksamhet inom utbildningsnämnden har
ändrat arbetssätt i samband med minskat elevantal lett till positiva effekter på arbetsmiljön, vilket bland
annat visat sig genom en minskning av tillbud.
Den vanligaste orsaken för kvinnorna är tillbud på grund av tidsbrist och stress, följt av hotsituation och
brister i arbetsorganisation. För män är den största orsaken en hotsituation, följt av tidsbrist eller stress
och med arbetsorganisation på tredje plats. Tillbuden är främst av organisatorisk eller psykosocial karaktär
och de flesta sker inom vård, skola och omsorg. Detta är verksamheter som dessutom brottas med en hög
sjukskrivning och därför är det av största vikt att agera främjande, förebyggande och lärande utifrån
tillbudsrapporteringen för att undvika att dagens arbetsmiljö leder till framtida arbetsskador och
sjukskrivning.
Ibland kan det vara svårt att avgöra när ett tillbud har skett och om det är en händelse som ska rapporteras. Definitionen på ett tillbud är att tillbud är en händelse som skulle kunna leda till olycksfall eller ohälsa.
Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska dessutom anmälas till Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket beskriver förhållandet mellan arbetsskador, tillbud och riskabla förhållanden/beteende
som en pyramid. Där en olycka ofta visar sig vara toppen av ett isberg. En väl genomförd riskbedömning
och skyddsrond är en styrka och en friskfaktor i de här sammanhangen. En hög säkerhetskultur blir en
stödjande struktur i det främjande arbetsmiljöarbetet.
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7.6 Företagshälsovård
Previa stöttar arbetsgivaren i hälso- och arbetsmiljöarbetet och finns som resurs i det rehabiliterande,
förebyggande och främjande arbetet. Under 2015 anordnade Previa 32 st utbildningar för anställda i Borås
Stad. De hölls bland annat inom arbetsmiljö, belastningsergonomi, alkoholrehabilitering, stress/livsbalans,
hot/våld och hälsa/motiverande drivkrafter. Genom den kommunövergripande kronbanken har 14 st
arbetsmiljöscreeningar genomförts och 25 personer har deltagit i aktivitetsgrupper inom fokusområdena
mindfulness, hälsoform och samtal/rörelse.
Det har genomförts 31 arbetsförmågeutredningar (AFU), 1 283 stödsamtal och totalt 162 besök för
individuellt chefsstöd och chefshandledning. Dessutom har Previa utfört 133 hälsoundersökningar, 5
psykosociala arbetsmiljökartläggningar, 30 arbetsmiljöbedömningar och 4 bullermätningar på olika
arbetsplatser. Bland lagstadgade undersökningar har följande genomförts under 2015: 32
bullerundersökningar, 113 för nattarbete, 2 för allergiframkallande ämnen (härdplatser) 2 för kvarts samt 7
för körkort.
Utveckling
Borås Stads beställning har ändrats under 2015. Andelen rehabiliterande och förebyggande insatser har
gått tillbaka något medan främjande insatser dubblerats under året, dock från en relativt låg nivå. Vid val
av insats så är stödsamtal det största inom rehabilitering med 31 procent. Inom förebyggande insatser
handlar det främst om enskilda invidbesök hos företagssköterska och fysioterapeut. På gruppnivå handlar
det främst om grupputvecklingsinsatser. 20 procent av främjande insatser handlar om Fritid- och
folkhälsonämndens utbildningsinsats och kartläggning med workshops och coaching för medarbetare och
chefer.

Källa:Previa
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Chef- och ledarskap i praktiken
Chef- och ledarskap i praktiken, Borås Stads interna chefsutbildning, omfattar nio dagar samt en uppföljningsdag. Under 2015 genomfördes tre kursomgångar med totalt 38 deltagare. Av dessa var 25 kvinnor
och 13 män.
Systematiskt chefsutvecklingsprogram
För att säkerställa att chefer i Borås Stad har den kompetens som krävs för att fungera väl har ett omfattande utbildningsprogram tagits fram. Programmet riktar sig i första hand mot nya chefer, sträcker sig
över tre till fyra år och finansieras centralt. Bland annat ingår utbildning i arbetsrätt, kvalitetsarbete och
samtal. Även Chef- och ledarskap i praktiken ingår i programmet.
Inom ramen för detta program har följande genomförts under 2015:
- 29 chefer och personalhandläggare har utbildats i Lagen om anställningsskydd (LAS) och i samverkansavtalet.
- Den årligen återkommande utbildningen Att arbeta i offentlig förvaltning har genomförts med 33
deltagare.
- 18 chefer har deltagit i två halvdagsutbildningar i Arbetsrätt för chefer i Borås Stad.
- 56 chefer och skyddsombud har deltagit i Arbetsmiljöutbildning som genomförs kontinuerligt i
samarbete med Previa.
- 20 chefer har varit med i utbildning om Utvecklingssamtal.
- 60 chefer har deltagit i utbildning i Lönesamtal.
- 11 chefer har under året deltagit i utbildningen om Kvalitet.
Chefsforum
Den 2 december samlades alla Borås Stads chefer för att lyssna på Nisse Simonsson.
Dialogforum
Dialogforum genomfördes för alla stadens chefer den 22 september. Upplägget var nytt och föreläsare var
Bodil Jönsson som pratade kring temat tid.
Strategiskt och exekutivt ledarskap
Under hösten påbörjade 29 områdeschefer en utbildning i strategiskt och exekutivt ledarskap arrangerad
av Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Utbildningen omfattade 7,5 hp och fortsätter även
under våren 2016. Deltagande chefer kommer från Arbetslivsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen,
Stadsdelsförvaltningen Norr, Stadsdelsförvaltningen Väster och Stadsdelsförvaltningen Öster.
Förändringsseminarier i anslutning till heltidsprojektet
I samband med införandet av heltid för alla genomfördes seminarier om förändringsarbete under 2014
och 2015. Samtliga chefer inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet bjöds in. Cirka 75 personer
deltog.
Ett urval av utbildningar som genomförts i Stadskansliets regi
Utbildning i Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare har med egna instruktörer genomförts i flera
förvaltningar. Borås Stad deltar under 2015 och 2016 i ett stort forskningsprojekt finansierat av Hjärtlungfonden.
En konferens för Sociala Media genomfördes i samarbete med Högskolan i Borås. Målgruppen var
politiker och tjänstemän i offentlig sektor. Konferensen fick uppmärksamhet i såväl lokal- som riksmedia
och pod-sändningar.
Med anledning av valet 2014 har politiker under 2015 undervisats i den kommunala
förvaltningsorganisationen av stadskansliets tjänstemän. 37 politiker har även utbildats i digital
nämndhantering under året.
En speciell tvådagars utbildning i att leda projekt med koppling till Borås Stads projektmodell har
genomförts.
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Ett tjugootal nämndsekkreterare har deltagit i en fördjupad utb
bildning i mö
ötesteknik.
u
året deltagit i utbildnningen ”Att leeda utan att vara
v chef”.
31 medarrbetare har under
h haft specciella seminariiedagar, där aktuella
a
arbettsrättsliga fråggeställningar belysts.
Personalhandläggare har
p väg”, ”Skyyliftutbildningg” och ”Påbyyggnadsutbilddning för utm
märkEtt antal utbildningarr i ”Säkerhet på
g
påå uppdrag avv i huvudsak Borås
B
Energi och Miljö A
AB och Servicceningsansvvariga” har genomförts
nämndenn.

8.3 Friitidsstudie
er
14 personer fick fritiddsstudiebidragg under året aatt jämföra med
m 34 från fö
öregående årr.

8.4 Fö
örslagsverrksamhet

S
är i år de förrvaltningar so
om tagit emott totalt 31 förrslag. Åtta av
Servicekoontoret och Stadskansliet
förslagenn belönades.
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PERSONALKOSTNADER

9 Personalkostnader
Personalkostnader i miljoner kronor

Löner och ersättningar
Löner
Ersättning förtroendevalda
Ersättning uppdragstagare

2012

2013

2014

2015

2 557,4
11,9
24,6

2 655,4
11,9
23,9

2 801,0
11,7
28,3

2 902,9
13,5
26

2 593,9

2 691,2

2 841,0

2 942,4

63,9

68,3

67,0

75

780,6
2,8
23,9
29,7

804,4
2,8
24,3
31,0

844,1
5,5
24,1
33,4

886,6
5,8
24,3
34,5

837,0

862,5

907,1

951,2

98,5
122,7
11,6
0
0

100,2
127,7
0,6
0
0

99,0
137,6
3,9
0
0

100,4
143,4
5,7
0,3
0

232,8

228,5

240,5

249,8

42,8

34,8

43,2

31,4

3 770,4

3 885,6

4 098,8

4 249,8

Personalutveckling och Personalvård m.m.
Arbetsgivaravgifter m.m.
Lagstadgade avgifter
Arbetsmarknadsförsäkringar
Särskild löneskatt, utbetalda pensioner
Särskild löneskatt, intjänade pensioner

Pensionskostnader
Totalt utbetalda pensioner
Under året intjänade pensioner
Ökning av pensionsavsättningar inklusive löneskatt 1)
Löneskatt på utbetalning avsatt till pensioner
Tjänstepensionsförsäkringar

Övriga ersättningar
Summa personalkostnader
1) Ökning p.g.a. RIPS-räntan ej medräknad

Externa kostnader för personalutveckling och personalvård m.m. i miljoner kronor
2012

2013

2014

2015

Kurs och konferensavgifter
Kursavgifter, logi, resor

31,9

36,8

36,3

39,3

Sjuk- och hälsovård
Läkarvårdsersättningar, hälsokontroller, synundersökningar, företagshälsovård

8,6

8,6

9,1

10,0

Rehabiliteringsåtgärder
Arbetsutredningar i samband med rehabilitering och
arbetsanpassad utrustning

0,5

0,5

1,0

1,0

Friskvård och fritidsaktiviteter
Motionskort, träningskort och andra bidrag till motion,
friskvårdskonsultationer

3,6

3,7

3,6

4,7

Skydds- och arbetskläder m.m.

8,3

8,1

7,5

8,5

Personalrepresentation totalt
därav
- Representation mot anställda när det gäller arbetsplatsträffar, personalfester, utflykter, informationsmöten
- Uppvaktningar, minnesgåvor till anställda

6,8

6,8

6,2

7,3

5,0

4,2

3,4

4,3

1,8

2,6

2,8

3,0

Personalrekrytering

4,1

4,2

3,3

4,2

Platsannonser och arbetssökandes resor
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Sjuklöne
ekostnaderr
Arbetsgivvaren ansvaraar för sjuklön
nekostnadernna under de tvvå första veck
korna.
Sjuklöne
ekostnaderr i tusental kronor
k
inkl P
PO-pålägg
2012

2013

2014

2015

Förändring
F

Revisorskkollegiet
Kommunsstyrelsen
Valnämnd
den
Lokalförsö
örjningsnämnden
Servicenä
ämnden
Fritids- occh folkhälsonäm
mnden

5
372
121
2 090
437

128
566
150
2 300
506

211
609
4
199
2 339
462

2
772
90
331
2 612
711

-209
163
86
132
273
249

byggnadsnämn
nden
Samhällsb
Tekniska nämnden
Miljö- och konsumentnämnden
mnden
Kulturnäm
Utbildning
gsnämnden

384
541
247
780
3 052

672
531
373
886
3 192

581
661
425
757
3 440

642
840
447
713
4 203

61
179
22
-44
763

Sociala om
msorgsnämnde
en
Arbetslivsnämnden
Stadsdelssnämnden Norrr
Stadsdelssnämnden Västter
Stadsdelssnämnden Öste
er

6 298
4 991
12 652
13 227
13 136

7 044
5 223
14 724
14 714
14 774

7 098
6 046
15 550
15 422
16 532

8 605
6 948
18 385
18 753
19 772

1 507
902
2 835
3 331
3 240

Totalt

58 333

65 783

70 377

83 839

13
1 462

mfört med årr 2014. Att tänka på är att en ökad
Sjuklönekostnaden ökkade med 19,,1 procent jäm
l
än 14 dagar
d
innebärr kostnader för
f både arbetsgivare och samhälle.
långtidssjukfrånvaro längre

d 110 procennt under perio
oden 2005 tilll 2015.
Sjuklönekostnaderna har ökat med
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DEFINITIONER

Definitioner
Anställd

Fysisk person med en eller flera anställningar i kommunen. Personen räknas
endast en gång oavsett antal anställningar.

Anställning

En fysisk person kan ha flera befattningar, d.v.s. anställningar.

Anställningsform

Anställningsformen bestäms utifrån den anställningsform som gäller för
grundanställningen. De anställda fördelas på anställningsformerna:
- tillsvidareanställd = person anställd utan tidsbegränsning,
- visstidsanställd = person anställd för begränsad tid. Hit räknas exempelvis projektanställda och vikarier.

Extern personalomsättning

Andel tillsvidareanställda som slutat sin anställning i kommunen under
året i procent av totalt antal tillsvidareanställda.

Fyllnadstid

Arbetstid som deltidsanställd fullgjort utöver ordinarie arbetstid upp till det
arbetstidsmått som gäller för heltidsanställning.

Medianlön

Genomsnittlig grundlön omräknad till heltidslön. Ersättning för över-, meroch beredskapstid ingår inte.

Nettoarbetstid

Den del av överenskommen arbetstid som har utförts efter avdrag för olika
typer av frånvaro. Över- och mertid ingår inte.

Personalgrupp

Utgår ifrån klassificeringssystemet AID för kommuner och landsting.
Systemet är uppbyggt av cirka 120 olika så kallade etiketter. När dessa slås
samman på olika nivåer bildas huvudgrupper (8 stycken) och personalgrupper (30 stycken).

PO- pålägg

Pålägg för personalomkostnader, d.v.s. lagstadgad arbetsgivaravgift och
arbetsgivaravgift enligt avtal.

Sjukfall

Antal tillfällen anställda har varit frånvarande p.g.a. sjukdom. Oavsett om
den anställde varit sjuk 1 eller 300 dagar i följd räknas det som ett sjukfall.

Totalt arbetad tid

Nettoarbetstid + övertid + fyllnadstid + flextid. Se också figur på sidan 29.

Årsarbete

Ett årsarbete motsvarar 1 700 h/år, vilket motsvarar 38,5 h/vecka under 44
veckor. De 44 möjliga arbetsveckorna erhålls genom att 52 veckor minskas
med 6 veckors semester och 2 veckor helgdagar.

Överenskommen
arbetstid

Den arbetstid som är överenskommen i anställningsavtal. Kan även
kallas avtalad tid eller kontrakterad tid.

Övertid

Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställning.
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KU 1 a-c) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-c till handlingarna)

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående förskola
Solveig Herrman AB har ansökt om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola.
Stadsdelsförvaltningen Norr har handlagt ansökan och bedömer att den sökande har mycket goda förutsättningar att uppfylla kraven i Skollagen och övriga författningar gällande förskolan.
Eftersom verksamhetens ännu inte uppvisat några lokaler bör beslutet dock tas med förbehållet att det
gäller ”under förutsättning att godkända lokaler uppvisas”. När lokalerna är klara görs ett besök i dessa
för att säkerställa att lokalerna och utemiljön motsvarar de krav som finns för förskolor.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ge godkännande och rätt till bidrag för Solveig Herrman AB fristående förskola, under förutsättning av att
godkända lokaler uppvisas.

2016-03-14
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0115
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2016-03-08/Ingegerd Eriksson

2016-03-04

Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående
förskola
Ansökan om att starta en fristående förskola har inkommit från Solveig Hermann.
Solveig Hermann AB bedriver sedan 2008 fristående förskoleverksamhet i Göteborg. I dagsläget
finns fyra förskolor, tre i Lunden och en i Torslanda.
Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående förskola är komplett, bortsett från
frågan om lokaler. Undertecknad utvecklingsledare har träffat Solveig på en av företagets
befintliga förskolor. Besöket gav en omfattande bild av verksamhetens arbete med genomtänkt
och välplanerad pedagogik, ett välutvecklat kvalitetsarbete, samt upprättade handlingsplaner.
Utifrån ansökan, intervjun och besöket görs bedömningen att den sökande har mycket goda
förutsättningar att uppfylla kraven i Skollagen och övriga författningar gällande förskolan.
Eftersom verksamheten ännu inte uppvisat några lokaler bör beslutet dock tas med förbehållet att
det gäller ”under förutsättning att godkända lokaler uppvisas”. När lokaler finns görs ett besök i
dessa för att säkerställa att lokalerna och utemiljön motsvarar de krav som finns för förskolor.

Emma Dahl
Utvecklingsledare,
Kommungemensam Förskola och Skola

Joakim Cannerfors
Områdeschef,
Kommungemensam Förskola och Skola

KU 3

BESLUTSFÖRSLAG

Brukarundersökningar 2015; Uppföljning förskola,
grundskola och fritidshem samt gymnasieskola
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Nämnderna uppmanas att gör noggranna analyser av resultaten, samt att samverka och lära av varandra för att hitta
arbetssätt och åtgärder som ger effekt.

20160314
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0711
Programområde: 1
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2016-03-11/Ingegerd Eriksson

Sida
1(1)

KS- skrivelse
Datum 2016-04-04

Dnr 2015/KS0711

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Brukarundersökningar 2015; Uppföljning förskola, grundskola och fritidshem samt gymnasieskola
Resultatet av brukarundersökningarna är ett av flera underlag för att mäta effekten av
vidtagna åtgärder och för att identifiera behov av förbättringar i verksamheterna.
I nämndernas uppföljningar redovisas både styrkor och förbättringsområden samt
vilka åtgärder som nämnderna avser att vidta för att förbättra. Bilagor.
För att hitta rätt åtgärder det viktigt att nämnderna gör noggranna analyser av resultaten. Analysen syftar dels till att identifiera vilka av tidigare vidtagna åtgärder som gett
effekt, dels till att hitta åtgärder för att förbättra de resultat vi inte är nöjda med.
Ett förbättringsområde som redovisas, är svarsfrekvensen. Den genomsnittliga svarsfrekvensen är förhållandevis god, men samtidigt finns det stora variationer mellan
enheterna inom förskola och grundskola.
Ett annat område är inflytande för elever och föräldrar.
Nämnderna redovisar ett flertal förbättringsåtgärder och kommunstyrelsen uppmanar
nämnderna att samverka och lära av varandra för att hitta arbetssätt och åtgärder som
ger effekt.

Kommunstyrelsen föreslås besluta
Nämnderna uppmanas att gör noggranna analyser av resultaten, samt att samverka och lära av
varandra för att hitta arbetssätt och åtgärder som ger effekt.

Ulf Olsson
Kommunalråd (S)
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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PM
Datum 2016-03-10

Dnr 2015/KS0711

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Brukarundersökningar 2015; Uppföljning förskola, grundskola och fritidshem samt gymnasieskola
Under 2015 har brukarundersökningar genomförts inom förskola, grundskola och fritidshem
samt inom gymnasieskolan. Stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden har lämnat rapport om resultat och åtgärder.

Några resultat ur nämndernas uppföljningar.
Förskola
Svarsfrekvensen i enkäten till vårdnadshavare har ökat betydligt i jämförelse med 2013, men
det är stora variationer mellan enheterna i samtliga stadsdelar. Den genomsnittliga svarsfrekvensen ligger mellan 50 och 61 %.
Vårdnadshavarna känner sig trygga när de lämnar sina barn och de svarar även att barnen
tycker det är roligt i förskolan.
Några förbättringsområden är barns möjlighet att påverka sin vardag och att ta tillvara vårdnadshavares synpunkter i planering och genomförande av verksamheten.
Grundskola och fritidshem
Svarsfrekvensen i elevenkäten i årskurs 4-6 är med några få undantag över 80 %. I årskurs 7-9
är det endast två skolor som har en svarsfrekvens över 80 % På övriga 7-9- skolor varierar
svarsfrekvensen mellan 60 och 78 %. Andelen svarande har ökat jämfört med 2013.
Områdena trygghet och lärares förväntningar på att eleverna ska nå målen har goda resultat.
Några förbättringsområden är elevers inflytande och delaktighet samt att höja svarsfrekvensen både bland elever och föräldrar.
Gymnasieskola
Svarsfrekvensen i elevenkäten ligger mellan 75 och 82 %. Samtliga skolor har ökat andelen
svarande jämfört med föregående år.
Områdena värdegrund, undervisningens kvalitet och innehåll samt inflytande och delaktighet
har goda resultat.
Rektors synlighet i verksamheten är ett område som kan förbättras.
Information och kommunikation
Resultaten av brukarundersökningarna kommuniceras till elever och vårdnadshavare, olika
sätt. Respektive enhet ansvarar för att återkoppling sker.
En del av resultaten presenteras i Borås Stads Jämförelsetjänst.
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Innehållsförteckning
1 Uppföljning av föregående års förbättringsåtgärder ..............................3
2 Svarsfrekvens ...........................................................................................3
3 Styrkor - Goda resultat .............................................................................3
4 Förbättringsområden ................................................................................4
5 Åtgärder .....................................................................................................4
6 Information och kommunikation ..............................................................4
Bilagor
Bilaga 1: Svarsfrekvens per enhet
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1 Uppföljning av föregående års
förbättringsåtgärder
Förbättringsområden från 2013
1. Svarsfrekvens på enkät
2013; 39,4%. Detta motsvarade 554 svar av 1406 familjer.
2015 var svarsfrekvensen 50,4% Detta motsvarar 743 svar utav 1472 familjer.
2. Information om förskolans läroplan
76,4% av familjerna känner till innehållet i förskolans läroplan. Detta är en marginell försämring
jämfört med förra mätningen. Från 80,7% till 76,4%.

2 Svarsfrekvens
Svarsfrekvensen har ökat från 39,4% till 50,5%. I antal fysiska svar innebär det en ökning från 554 svar
till 736 svar.
Svarsfrekvensen är något högre bl. a. beroende på att man kunnat erbjuda föräldrar att svara på enkäten
i samband med annan verksamhet på förskolan.
Svarsfrekvensen per enhet redovisas i bilaga.

3 Styrkor - Goda resultat
Nedan målområden som rör trygghet, förtroende och information/kommunikation har fortsatt hög
måluppfyllelse. Området gällande kommunikation kommer att bli än bättre från januari 2016 när alla
förskolor och avdelningar kommer att kommunicera förskolans mål, barns utveckling samt erbjuda
information genom Ping pong.
•
•
•
•
•
•

Jag känner trygghet när jag lämnar mitt barn 96,9%
Mitt barn tycker att det är roligt i förskolan 95,6%
Det är lätt att förstå informationen som ges av förskolan 97%
Utvecklar mitt barn sin nyfikenhet och lust att lära genom lek 93%
Jag får tillräckligt med information om förskolans verksamhet 86%
Det förs en dialog med mig som förälder om förskolans mål, uppdrag och resultat 83,5%

•
•

Även om nedan måluppfyllelse är bra behöver målområdena förtydligas och beskrivas för
vårdnadshavarna under 2016.
Mitt barn ges möjlighet att påverka sin vardag 77,1%
Mina synpunkter tas tillvara i planering och genomförande av verksamheten 71,5%

Stadsdelsnämnden Norr, Brukarundersökningar 2015, förskola
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•

Utvecklingssamtalet ger mig information om mitt barns utveckling 87%.

4 Förbättringsområden
Förbättringsområden
Mitt barn ges möjlighet att påverka sin vardag 77,1%
Mina synpunkter tas tillvara i planering och genomförande av verksamheten 71,5%
Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras 72,8%.

5 Åtgärder
När det gäller barns inflytande och påverkan menar verksamheten att den finns och är reell.
Bedömningen är att vårdnadshavarna behöver få information och kunskap kring och hur det fungerar
på förskolan när det gäller deras barns inflytande och påverkan. Begreppen behöver bli förklarade.
När det gäller vårdnadshavares synpunkter är det samma som för barnens inflytande med tillägg att
forum och kanaler för att lämna synpunkter inom behöver tydliggöras
Dokumentationen för utvecklingssamtal, barns utveckling och lärande kommer att bli mer tydligt när
Ping pong används som kommunikations plattform med vårdnadshavarna.

6 Information och kommunikation
Resultat och åtgärder kommer att kommuniceras med brukarna genom föräldramöten, föräldra- och
inflytande råd samt genom Ping pong.

Stadsdelsnämnden Norr, Brukarundersökningar 2015, förskola

4(4)

Stadsdelsförvaltningen Norr
Antal och andel föräldrar med barn i förskola i SDF Norr som besvarat skolklimatundersökningen

2011
Antal svar

%

2012
Antal svar

%

2013
Antal svar

2015
Antal svar
%

%

Asklanda förskoleområde
Asklandagården
Lekåsen
Ljungagården

24
10
35

43,6
29,4
49,3

31
14
53

56,4
33,3
61,6

29
16
41

54,7
44,4
39,4

25
13
81

42,4
37,1
70,4

Borgstena/Bredared förskoleområde
Blåklinten
Växthuset

32
23

78,1
41,8

22
31

48,9
66,0

15
25

34,1
42,4

18
46

33,3
62,2

Centrala Fristads förskoleområde
Sikgården
Torggården
Skogsstjärnan

18
20

35,3
40,8

33
31

75,0
58,5

21
25

46,7
43,9

10
11
28

52,6
36,7
49,1

22

40,0

25

46,3

28

49,1

28

30,8

33

37,5

55

56,7

62
10
39
11

77,5
50
95,1
28,2

59,5

22
12
51

66,7
20,6
52

13
38
36
11

68,4
74,5
67,7
61,1

14

37,8

5,2

30
36

Flyttade till Skogsängen innan enkäten
44,8 Ny förskola
53,7

26,0

39
39
0

44,3
52,7
0

7
9
32
743

18,4
25,7
42,1
50,5

Sparsörs förskoleområde
Frufällegården
Kröklingegården
Lilla Safiren
Smörbollen
Sjöbo förskoleområde
Nolhaga
Sjöbogården
Skattkistan
Erikslunds förskoleområde
Alidebergsgården
Solgården
Trollgården
Trollskogen
Lugnets förskoleområde
Kvarngården
Lugnet
Skogsängens förskola
Mariagården
Norrmalms förskoleområde
Liljeberget
Tokarpsberg
Sagan
Östermalms förskoleområde
Björkängen
Villan
Östermalmsgården

76

39

28

48

27

44,7

34,2

20,0

31,6

26,2

98

60,5

28

23,3

13
7

40,6
21,2

22

47

16

24,7

25,5

16,5

94

7
7
5

45

35

19,4
20,0

23,3
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1 Uppföljning av föregående års
förbättringsåtgärder
Åtgärder med att förbättra barn och vårdnadshavares trygghet och delaktighet i verksamheten har
genomförts. Detta genom arbete i områdesledningen med fokus på professionellt bemötande och
förhållningssätt och genom att skapa en verksamhet som är lustfylld och lärorik.
Att arbeta på enheterna med att skapa en transparens gällande förskolans pedagogiska arbete genom
lättillgänglig information och kommunikation som ger en möjlighet till reellt inflytande och delaktighet
är genomfört.
Antalet nöjda svar utifrån resultatet i Brukarundersökningen har generellt sett ökat på alla frågor sedan
tidigare år.

2 Svarsfrekvens
Svarsfrekvens och antal svar bifogas i Bilaga 1.
Det är stor variation i svarsfrekvens mellan förskolorna, mellan 0-100% svarande vårdnadshavare. 17
förskolor ligger under 50% i svarsfrekvens och det är främst inom områdena Norrby och Göta. De
förskolor som har över 90% i svarsfrekvens ligger i områdena Sandhult och Viskafors.
Svarsfrekvensen för hela verksamheten ligger på 56%. Föregående år var svarsfrekvensen densamma,
56% och 2013 låg den på 42%.
Det är inte möjligt att utläsa svarsfrekvens för pojkar-flickor/kvinnor-män i resultatet.

3 Styrkor - Goda resultat
Stadsdelsförvaltningen Västers förskolor har mycket höga resultat i brukarundersökningen när det
gäller i vilken utsträckning vårdnadshavarna anser att deras barn är trygga och har roligt på förskolan.
Antalet nöjda svar är inom dess områden 96,7%.
När det gäller information mellan förskola och vårdnadshavare upplevs detta också fungera bra. De
olika frågorna som handlar om det ligger på 86-96% i nöjda svar.
På frågan angående om dialog förs kring mål, uppdrag och resultat på föräldramöten och
utvecklingssamtal svarar 85,6% att detta görs. 2013 var samma siffra 61,4% vilket är en positiv ökning
och kan tolkas som att medvetenheten kring hur dialog ska föras mellan förskola och vårdnadshavare
har ökat hos medarbetarna.
Antalet vårdnadshavare som angett att de erbjudits utvecklingssamtal minst 1 gång/termin är 81,5%.

4 Förbättringsområden
Möjligheten för barn att påverka sin vardag anses finnas enligt 78,7% av familjerna utifrån svaren i
brukarunderssökningen. 2013 var denna siffra 48% så det är en positiv förbättring men
Stadsdelsförvaltningen Västers förskolor behöver fortfarande arbeta aktivt med förbättringar inom
detta område.
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Det område som får minst nöjda svar är den fråga som gäller hur vårdnadshavares barn ges möjlighet
att lära känna sin egen och andra barns kulturer och traditioner. Här har det skett en ökning från 2013
(38,6%) till i dag 62% som anser att detta stämmer bra eller stämmer helt och hållet. Detta är ett
område som Stadsdelsförvaltningen västers förskolor behöver arbeta mer med att förbättra.
Svarsfrekvensen behöver också förbättras, med fokus på de geografiska områden som i dag har lägst
andel svarande vårdnadshavare.

5 Åtgärder
Aktiviteter för att arbeta med förbättringsområdena; möjlighet för barn att påverka sin vardag, hur barn
ges möjlighet att lära känna sin egen och andras kulturer samt ökad svarsfrekvens på
Brukarundersökningen:
•
•

Strategiska eftermiddagar i områdesledningen kring normkritiskt perspektiv, inflytande och
delaktighet, bemötande och förhållningssätt, systematiskt kvalitetsarbete, barns utveckling och
lärande, förskollärarens ansvar/arbetslagets ansvar.
Kollegialt lärande på områdes- och enhetsnivå kring utvecklingsområdena.

6 Information och kommunikation
Förskolecheferna ansvarar för återkoppling till personal och vårdnadshavare och varje förskola har
olika rutiner för detta.
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Brukarundersökning
Förskola SDF Väster 2015

förskola
Gärdesgården
Norrbygården
Almgården
Norrbyskolans fsk
Virvelvinden
Moldeparken
Kronängsgården
Hestra Midgård
Positivgården
Lorensbergsgården
Elfsborgsgården
Hedvigsborgsgården
Kärnhuset
Ekegården
Nattviolen
Kristinegården
Nordtorp
Parkgården
Solgläntan
Sjögården
Linneagården
Ur och skur Kråkan
Hällegården
Kvarnen
Tullagården
Rullan
Svanungen
Byttorpsgården
Svedje förskola
Kullagården
Björkgården
Melltorp
Pumpkällagården
Falkungen
Ängsjögården
Totalt:

antal
antal svar familjer
svarsfrekvens i %
0
17,00
0%
1
37,00
3%
3
38,00
8%
6
75,00
8%
5
60,00
8%
10
67,00
15%
7
36,00
19%
4
20,00
20%
4
19,00
21%
12
56,00
21%
3
13,00
23%
17
60,00
28%
39
135,00
29%
23
77,00
30%
9
30,00
30%
52
115,00
45%
14
29,00
48%
23
40,00
58%
23
39,00
59%
29
49,00
59%
50
74,00
68%
14
20,00
70%
54
74,00
73%
20
27,00
74%
15
19,00
79%
46
57,00
81%
64
76,00
84%
28
33,00
85%
47
52,00
90%
92
101,00
91%
101
110,00
92%
117
117,00
100%
67
67,00
100%
32
32,00
100%
42
42,00
100%
1073,00

1913,00

56%
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1 Uppföljning av föregående års
förbättringsåtgärder
Stadsdelsnämnden Öster har ambitionen att öka svarsfrekvensen på enkäterna. Från 2013 till 2015 har
svarsfekvensen ökat från 49% till 60,9%. Ökningen kan var ett tecken på att brukarundersökningen nu
är mer lättillgänglig för personer med annat modersmål. Från och med 2015 finns enkäten tillgänglig till
sju olika språk.
2014 års förbättringsområde inom Stadsdelsnämndens Östers förskolor var att utveckla hur förskolan
bättre kan ta tillvara vårdnadshavares synpunkter. Insatser i form av fler föräldraråd på förskolorna har
visat ge god effekt i vardagen på förskolorna. Trots detta är det svårt att utläsa i enkäten om det har gett
effekt på helheten eftersom drygt 23,9 % svarar att de inte vet om deras synpunkter tas tillvara i
planeringen och genomförande av verksamheten. Svarsalternativet Vet ej fanns ej med i 2014
brukarenkät som svarsalternantiv men 2013 var andel svarande, vet ej, 36% i denna fråga.
Det andra förbättringsområdet som togs fram 2014 var hur förskolan kan bli bättre på att ta tillvara
barns synpunkter systematiskt och i vardagen. Denna fråga är inte formulerad på samma sätt i 2015 års
enkät och är då inte heller jämförbar med tidigare siffror. Stadsdelsnämndens förskolor har dock
intensifierat arbetet med att ta tillvara barns synpunkter och öka delaktigheten och inflytandet i den
dagliga verksamheten genom barnråd på avdelningarna och planering tillsammans med barnen
exempelvis genom tankekartor.

2 Svarsfrekvens
Svarsfrekvensen för Östers förskolor totalt har ökat från 55% 2014 till 60,9% 2015. Den totala summan
grundar sig på antal räkningsmottagare per/enhet i mars.
Tre förskolor finns ej redovisade i tabellen på grund av nedläggning av förskolor och flytt till ny
förskola, Milstensgården. (förskolor som ej är redovisade i tabellen är Milstensgården mini, Silviagården
och Holmen).
Svarsfrekvensen har ökat på några enheter från föregående år på grund av att klimatundersökningen
översattes till fler språk samt att flertalet förskolor systematiskt och organisatoriskt har arbetat med att
öka svarsfrekvensen. Genom organisation och tillgänglighet att svara på enkäterna när vårdnadshavare
har hämtat eller lämnat barnen på förskolan har svarsfrekvensen ökat. Det har det funnits tillgängliga
datorer i angränsande rum att sätta sig ner vid och svara på enkäten.
Enhet

Antal svarande/totalt

Svarsfrekvens i procent

Östers förskolor totalt

818/1343

61

Alprosgården

36/38

95

Aplareds förskola

12/33

36

Bodagården

23/91

25

Bäckaryd

47/77

61

Dalsjögården

117/93

100

Dammen

37/42

88

Dannike

8/25

32

Hulta Torg

12/12

100

Hulta Ängar

16/91

18
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Enhet

Antal svarande/totalt

Svarsfrekvens i procent

Hässlegården

62/88

70

Kerstinsgården

54/80

68

Lövängen

19/38

50

Naturleken

7/18

39

Rångedala förskola

17/34

50

Skogsgläntan

64/95

67

Södergården

71/109

65

Sörmarksgården

29/50

58

Tolvskillingen

2/12

17

Trandaredsgården

44/84

52

Tunnlandsgården

8/20

40

Tåmarksgården

5/14

36

Våglängdsgården

1/17

6

Ängsgården

60/101

59

Äspereds förskola

34/45

76

Östergården

19/36

53

3 Styrkor - Goda resultat
Stadsdelsnämden Öster har identifierat fyra styrkor i förskolans Brukarenkät 2015. På påståendet: Jag
känner mig trygg när jag lämnar mitt barn till förskolan, svarade 97,6% att de kände sig trygga.
97,1 % svarade att deras barn tycker att det är roligt i förskolan och det finns flera kommentarer som
styrker påståendet bland annat ... " mitt barn tycker att det är jätte kul på förskolan" ... "mitt barn vill
gärna vara kvar på förskolan när det är dags att gå hem"... "mitt barn älskar sin förskola och fröknarna
är underbara".
96,8% av de svarande ansåg att det är lätt att förstå den information som ges av förskolan. Information
ges till vårdnadshavare på flera olika sätt. Vårdnadshavarna nämner exempelvis föräldraråd,
föräldramöten, veckobrev, månadsbrev, samtal med eller utan tolk.
På påståendet: Uutvecklar mitt barn sin nyfikenhet och lust att lära genom lek svarade 94,6% att det
stämmer eller stämmer bra.

4 Förbättringsområden
Stadsdelsnämndens förbättringsområden är att utveckla barns möjligheter att lära känna sin egen och
andra barns kulturer och traditioner. 33,2 % uttrycker att de inte vet eller inte har någon åsikt i frågan
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vilket i analysen signalerar att Stadsdelsnämdens förskolor behöver bli tydligare i sitt arbetet med
kulturell identitet och mångfald.
Nämdens förskolor kommer även att fortsätta och utveckla arbetet med att ta tillvara vårdnadshavares
synpunkter i planering och genomförande av verksamheten samt att knyta ihop det med frågan om
forum för samverkan känns meningsfull.

5 Åtgärder
Stadsdelsnämnden Östers förskolor har skrivit in budgetmål för 2016 där nämndens förskolor ska
utveckla modersmålsstödet samt utveckla samverkan med CFL, centrum för flerspråkigt lärande.
Handlingsplaner tas fram under 2015-2016, både centralt för stadsdelen samt en för varje enhet där
insatser beskrivs. Att utveckla området med att lära känna sin egen och andras kulturer och traditioner
ingår i handlingsplanen. I samverkan med CFL utbildas personal kring förståelse för interkulturellt
förhållningssätt samt organisation av barngruppers storlek och sammansättning för att möta upp dessa
förbättringsområden.
2016 ska alla vårdnadshavare få tillgång till plattformen, Ping Pong, och det ska vara ett digitalt forum
för information, delaktighet och möjlighet till inflytande på sitt barns förskola.
Vårdnadshavare har även uttryckt i enkäten att vissa frågor är otydliga och svåra att förstå. De har
lämnat synpunkter kring att vissa frågor behöver vara med lättbegripliga. Frågan om forum för
samverkan upplevs meningsfull har kommenterats. Kommentarer såsom vad menas med samverkan,
och vilka forum syftar man till. 24,9% har svarat att de inte vet eller inte har någon åsikt.
På ett övergripande plan är frågeformuleringarna i brukarenkäten utvecklingsbara och behöver ses över
centralt.

6 Information och kommunikation
Stadsdelsnämndens utvecklingsområden finns delvis inskrivna i budgettexten för 2016 samt varje
förskola kommunicerar enhetens/förskolans enskilda utvecklingsområden med vårdnadshavare genom
exempelvis föräldraråd, föräldramöten eller pingpong.
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1 Uppföljning av föregående års
förbättringsåtgärder
Rektorerna har organiserat nätverk för fritidshemspersonal för kunskaps- och erfarenhetsutbyte i syfte
att ytterligare höja kvalitén på verksamheten. Nätverken har blivit en del av det kollegiala lärandet för
fritidshemspersonal och nätverksträffar kommer att genomföras även under 2016.
Genom interna utbildningsinsatser har samtlig personal på fritidshemmen fått ökad kunskap om målen
och undervisningen vid fritidshem så som de beskrivs i Läroplanen. Nätverken för personalen har
delvis använts för genomgång och diskussioner om de allmänna råden för fritidshem som utkom 2014.
Syftet har varit att ge personalen stöd och vägledning för arbetet som i en förlängning bidrar till en
ökad måluppfyllelse för eleverna.
Nätverksgruppen har tagit fram en årsbok där samtliga elever i fritidshem, genom att själva
dokumentera aktiverat m m skall kunna följa sin egen utveckling under åren på fritidshemmet. Boken
har dubbla syften, dels att visa på en progression i lärandet, dels ligga till grund för kvalitetsutvecklingen
inom verksamheten. Genom boken kan också föräldrar på ett lättillgängligt sätt ta del av det arbete som
sker på fritidshemmen.
Handlingsplanen Lust att lära - möjlighet att lyckas har bl a resulterat i att en instruktion för rektor
fastställts. Av instruktionen framgår att rektor alltid skall prioritera det pedagogiska uppdraget. För att
skapa förutsättningar för rektor att prioritera det pedagogiska uppdraget har resurserna för skolledning
förstärkts vilket medfört att biträdande rektorer finns på samtliga skolor i stadsdel Norr.
Bedömning för lärande är numera ett vedertaget förhållningssätt på stadsdelens skolor vilket bl a
innebär att dialogen mellan lärare och elever utvecklats och att eleverna får kontinuerlig återkoppling
om var de befinner sig i förhållande till målen och vad de behöver arbeta med för att nå målen. BFLarbetet på skolorna avspeglar sig i skolklimatundersökningen bl a genom att fler elever att lärarna
förväntar sig att de skall nå målen i alla ämnen. Fortfarande är dock elevernas inflytande över
skolarbetet ett område som kan förbättras enligt elevernas uppfattning.
Ev övervägande del av såväl föräldrar som elever upplever att de eller deras barn känner sig trygga i
skolan. Det är dock inte samtliga barn som känner sig trygga i skolan och det skiljer sig mellan elever i
olika åldrar på så sätt att de äldre eleverna i något lägre grad känner sig trygga. Det är fler elever som
känner sig trygga i skolan än andelen föräldrar som upplever att deras barn känner sig trygga i skolan.

2 Svarsfrekvens
KLIMATUNDERSÖKNING:
Svarsfrekvens.
Enhet

Asklandaskolan

År

Elever i

Elever i

Åk 4 - 6

Åk 7 - 9

Föräldrar

2012

59%

60%

2013

47%

52%
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KLIMATUNDERSÖKNING:
Svarsfrekvens.

Bergdalskolan

Gula
sk/Borgstena/Bredared

Engelbrektskolan

Erikslundskolan

Fristadskolan

Sjöboskolan

Sparsörskolorna

2015

97%

2012

25%

43%

2013

43%

42%

2015

95%

2012

40%

78%

2013

29%

62%

2015

Uppg saknas

2012

66%

80%

28%

2013

30%

94%

35%

2015

77%

80%

2012

24%

70%

32%

2013

20%

54%

32%

2015

85%

78%

2012

80%

2013

68%

2015

64%

2012

Uppg saknas

51%

2013

31%

59%

2015

85%

2012

Uppg saknas

63%

2013

35%

62%

2015

97%

Uppgifter om svarsfrekvensen bland föräldrar till elever i årskurserna F - 3 på respektive skola saknas
för 2015. Sammanlagt för skolorna i stadsdel Norr har 499 föräldrar besvarat klimatundersökningen
och antalet elever i årskurserna F - 3 uppgår till 1 296 vilket antyder en svarsfrekvens på c:a 40 %.
Siffran är dock osäker eftersom de som svarat kan ha fler än ett barn i aktuella årskurser. Det kan säkert
även vara så att mer än en förälder i familjen svarat.
Svarsfrekvensen bland eleverna bedöms vara tillräckligt hög för att resultatet skall spegla elevernas
uppfattning och resultatet kan därmed utgöra en grund för bedömning av vilka områden som skolorna
kan betrakta som förbättringsområden.
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3 Styrkor - Goda resultat
Andel elever som känner sig trygga i skolan:
Andelen elever i årskurserna 4 - 6 som känner sig trygga i skolan uppgår till 95,6% och i årskurserna 7 9 är motsvarande siffra 93,3%. 91 % av föräldrarna de föräldrar som besvarat frågan uppger att deras
barn känner sig trygga i skolan. Eleverna har följaktligen en mer positiv bild av tryggheten i skolan än
föräldrarna.
Ambitionen är, av naturliga skäl, att alla elever skall känna sig trygga i skolan. Absolut nolltolerans mot
kränkningar, integrerat värdegrundsarbete i undervisningen, kontinuerligt arbete med
likabehandlingsplanen samt återkommande trygghetsvandringar borgar för att eleverna skall kunna
känna sig trygga i skolan.
Elevernas insikter om sitt eget lärande:
- Jag vet vad jag skall kunna för att nå målen i de olika ämnena
- Lärarna förväntar sig att jag skall nå målen i alla ämnen
- Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
- Jag förstår vad som är nästa stag för att nå målen

ÅK 4-6
92,6%
96,7%
90,4%
88%

Åk 7-9
75,5%
92,5%
77,4%
71%

Pedagogerna är duktiga på att skapa förståelse för och insikter om det egna lärandet hos eleverna och
Borås stads satsning på BFL (Bedömning för lärande) har varit det självklara verktyget för att utveckla
elevernas insikt och förståelse.
Skolklimatundersökningen visar goda resultat på de frågor som berör detta område men visar samtidigt
att alla elever inte upplever sig få samma goda återkoppling och att det är förhållandevis stora skillnader
mellan årskurserna. Ytterligare fokus på området behövs, framför allt, i de senare grundskoleåren.

4 Förbättringsområden
Elevinflytande:
Åk 4-6
85,5%
- Jag upplever att elevrådets arbete tas på allvar av skolan
- Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
91%
- Jag får vara med och bestämma hur vi skall arbete på lektionerna 67,7%
- Jag får påverka hur jag skall lägga upp mitt arbete.
84%

Åk 7-9
61,5%
72,8%
51,1%
63,6%

Elevinflytande, såväl när det gäller inflytande i formell mening genom elevråd eller liknande forum som
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elevernas inflytande över det egna lärandet är viktiga utvecklingsområden. Även inom det här området
kan man se avsevärda skillnader mellan årskurserna och det behöver skolorna beakta i det fortsatta
arbetet med elevinflytandefrågan.

5 Åtgärder
•

•
•

Skolorna, framför allt, i de senare grundskoleåren fortsätter och intensifierar sitt arbete med
elevinflytande. Skolornas kontinuerliga arbete med bedömning för lärande borgar för att i allt
större utsträckning kommer att uppleva att de har möjlighet att påverka sitt eget lärande och att
hänsyn tas till deras åsikter. Ett viktigt led i arbetet är också att skapa förståelse för vad
elevinflytande innebär och vad, i skolarbetet, som är möjligt att påverka.
Stadsdelsförvaltningen Norr har påbörjat en utbildningsinsats för skolornas elevråd.
Utbildningen genomförs under hösten 2015 och fullföljs under 2016.
Under hösten 2015 genomförs även utbildning av de elevskyddsombud sim finns vid
högstadieskolorna i hela Borås stad.

6 Information och kommunikation
Resultat och åtgärder kommer att kommuniceras med brukarna genom föräldramöten, föräldra- och
inflytande råd samt genom Ping pong.
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1 Uppföljning av föregående års
förbättringsåtgärder
Åtgärder för att förbättra elevernas inflytande i sitt eget lärande och i undervisningen har genomförts,
framförallt inom ram för utvecklingsprocessen bedömning för lärande. I syfte att förbättra klimatet på
skolorna har åtgärder för att förbättra skolkulturen och attraktiviteten genomförts utifrån särskild
handlingsplan. Utvecklingsprocesser inom dessa områden kommer att fortsätta kommande år. Arbetet
har i stort genomförts enligt plan.
Resultaten i skolklimatenkäten ligger på ungefär samma nivåer som tidigare år, inga större förändringar
kan ses. Elevernas upplevda trygghet i skolan ligger fortsatt på en relativt hög nivå.

2 Svarsfrekvens
Nedan i tabellen utvisas svarsfrekvens för de olika kategorierna. För F-3 är det vårdnadshavare som
svarar på enkäten och det har över tid varit svårt att erhålla hög svarsfrekvens.
Skola åk F-3

Svarsfrekvens

Byttorpskolan

35.2%

Daltorpskolan

25.8%

Hestra Midgårdskolan

42%

Kinnarummaskolan

100%

Kristinebergsskolan

54.4%

Sandaredskolan

66.6%

Sandhultskolan

29.6%

Sjömarkenskolan

52.2%

Svaneholmskolan

100%

Svedjeskolan

30.6%

Särlaskolan

12.2%

Viskaforsskolan

52.8%

Skola åk 4-6

Svarsfrekvens

Byttorpskolan

79.6%

Daltorpskolan

91.25%

Hestra Midgårdskolan

78%

Kinnarummaskolan

97.1%

Kristinebergsskolan

87.1%

Sandaredskolan

88.9%

Sandhultskolan

83.3%

Sjömarkenskolan

89.7%

Svaneholmskolan

91.9%
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Skola åk F-3

Svarsfrekvens

Svedjeskolan

92.2%

Särlaskolan

64.9%

Viskaforsskolan

90.7%

Skola åk 7-9

Svarsfrekvens

Daltorpskolan

60.2%

Särlaskolan

69.1%

Viskaforsskolan

75.8 %

Sandgärdsskolan

90-4%

3 Styrkor - Goda resultat
Skolorna i Väster når relativt höga resultat gällande de faktorer som mäter elevers upplevda trygghet
samt elevernas upplevelser av att deras lärares förväntar sig att de ska nå målen i samtliga ämnen.
Främjande elevhälso- och värdegrundsarbete är grunden till att elever känner trygghet. Arbetet inom
ram för bedömning för lärande har gett resultat avseende lärares höga förväntningar.

4 Förbättringsområden
Resultatet visar tendenser till att vi behöver arbeta mer med att öka elevers inflytande och motivation.
Svarsfrekvensen behöver förbättras framförallt för brukarundersökningen som genomförs av
vårdnadshavare för elever i förskoleklass-åk3.
Idag finns ingen gemensam plan för återkopplingen av resultatet till vårdnadshavare och elever. Detta
arbete behöver bli mer systematiskt.

5 Åtgärder
Aktiviteter för att arbeta med förbättringsområdena elevinflytande och motivation:
- Utveckla undervisningen med bedömning för lärande genom fortsatt kompetensutveckling för
pedagoger och ledning. Rektorsinstruktionen är i detta arbete en viktig grund.
- Fortsätta med att göra undervisningen mer attraktiv genom kompetensutveckling- inom områdena
läsförmåga, matematik och digitala verktyg.
Aktiviteter för att arbeta med förbättringsområdet svarsfrekvens:
- Två av skolorna har en mycket hög svarsfrekvens erfarenheter därifrån kommer framöver att
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överföras till alla skolor i Väster
Aktiviteter för att arbeta med förbättringsområdet återkoppling:
- Områdeschefen arbetar tillsammans med områdesledningen fram en rutin för återkoppling till
vårdnadshavare och elever.

6 Information och kommunikation
Rektorer ansvarar för återkoppling till elever och vårdnadshavare och varje skola har olika rutiner för
detta.
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1 Uppföljning av föregående års
förbättringsåtgärder
En av förbättringsåtgärderna var att öka svarfrekvensen på brukarundersökningen.När det gäller F-3 då
vårdnadshavare ska svara är svarfrekvensen 44,9%.
Vi kan se en tydlig och kraftig ökning i svarfrekvensen då det gäller elever i åk 4-6. Svarsfrekvensen
2013 var sammanlagt 72%. År 2015 har svarfrekvensen stigt till 87%. En ökning på 15%.
När det gäller svarfrekvensen från åk 7-9 var den 32% år 2013 och 2015 ökat till 71,8%. Även här kan
vi se en kraftig ökning av svarfrekvensen med hela 39,8%.
Ett annat utvecklingsområde var att rektorn besöker lektioner/verksamheten. På frågan "Skolans rektor
är intresserad av vad vi lär oss." Ligger åk 7-9 relativt högt 54% jämfört med Borås Stads totalt 48%.
En av orsakerna till detta resultatet kan bero på att rektorerna syns mer i verksamheten.
Förbättringsåtgärden att lärare och elever ska komma i tid till lektionerna är inget som går att dra några
slutsatser utifrån brukarundersökningen då dessa frågeställningar som svarar mot detta tagits bort i
skolklimatundersökningen 2015. Även om det inte går att se i undersökningen är det en förutsättning
för god pedagogisk verksamhet, och något som skolorna alltid jobbar med.
Förbättringsområdet som handlar om inflytande och delaktighet här fortsätter samarbetet mellan
elevråden (åk 7-9) och Öster ungdomsråd. Verksamhetsutvecklaren har under de senaste två åren
jobbat systematiskt med lärare, ledning och elevråd på Bodskolan och Dalsjöskolan. Arbetet har
innefattat utbildningar för elevråden där även lärare och ledningen vid tillfällen deltagit. Det har även
skett en utveckling och ett samarbete över stadsdelsgränsen mellan elevråd i Öster, Väster och Norr.

2 Svarsfrekvens
Nedan i tabellen redovisas svarsfrekvensen för de olika enheterna i följande kategorier årskurs F-3,
årskurs 4-6 samt årskurs 7-9. I kategorin F-3 är det vårdnadshavare som svarar på enkäten vilket
medfört att svarfrekvensen varierar mellan skolorna samt att utmaningen att få hög svarfrekvens är
olika stor. Den låga svarfrekvensen på Dannikeskolan och Målsrydsskolan beror till stor del på
sjukfrånvaro hos både rektor och ordinarie personal.
Åk F-3 Totalt har 745 vårdnadshavare svarat av 1660 vilket ger total svarsfrekvens på 44,9%
Åk 4-6 Totalt har 968 elever svarat av 1113 ger en totalsvarfrekvens på 87%
Åk 7-9 Totalt har531 elever svarat av 740 vilket ger en svarfrekvens på 71,8%
Skola åk F-3

Svarsfrekvens i procent

Aplaredskolan

80

Dannikeskolan

0

Gånghesterskolan

74

Kerstinsgården

40

Målsrydskolan

34,3

Rångedalaskolan

68,6

Tummarpskolan

46
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Skola åk F-3

Svarsfrekvens i procent

Äsperedskolan

24,5

Bodaskolan

5,9

Fjärdingskolan

47

Myråsskolan

54,4

Ekarängskolan

33,3

Trandaredskolan

48,9

Totalt antal elever Åk F-3 = 1660

Totala antalet svar 745 vilket ger en svarsfrekvens
på 44,9%

Skola åk 4-6

Svarsfrekvens i procent

Aplaredskolan

100

Dannikeskolan

0

Dalsjöskolan

84,8

Gånghesterskolan

97,2

Målsrydskolan

60,9

Rångedalaskolan

100

Äsperedskolan

95,4

Bodaskolan

68,6

Fjärdingskolan

89,6

Myråsskolan

98,5

Ekarängskolan

88,1

Trandaredskolan

88,8

Totala antelet elever i åk 4-6 = 1101

Totala antelet svar 968 vilket ger en svarfrekvens
på 87,9%

Skola åk 7-9

Svarsfrekvens i procent

Bodaskolan

69,3

Dalsjöskolan

74,2

Totala antalet elever i åk 7-9 = 740

Totala antalet svar är 531 vilket ger en
svarsfrekvens på 71,8%

3 Styrkor - Goda resultat
Skolorna i Öster F-3 når relativt högt i jämförelse med Borås Stad totalt gällande "Skolan präglas av
trygghet och studiero". Vilket mäter vårdnadshavarnas uppfattning om skolan som en trygg plats och
att de även uppfattar att deras barn i hög utsträckning har studiero i skolan. Av eleverna i åk 4-6 är det
93,6% av de som svarade positivt till att "Lärarna betonar att kunskap är viktigt" och 88,5% anser att
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"Lärarna ger mig meningsfulla arbetsuppgifter". När det gäller åk 7-9 har Öster relativt till Borås Stad
som helhet hög procentandel av eleverna som svarat positivt gällade "Skolans rektor är intresserad av
vad vi lär oss."

4 Förbättringsområden
På Öster behöver vi jobba på att höja svarfrekvensen i samtliga årskurser och i synnerhet bland
vårdnadshavare som ska svara i kategorin åk F-3. Vi behöver jobba med BFL samt att synliggöra det i
undervisningen för eleverna. Genom att synliggöra vad BFL är och går ut på kan vi få eleverna äga sin
egen kunskapsutveckling. Ytterligare ett område som är viktigt att jobba vidare med är elevinflytande
och göra eleverna delaktiga. Detta gäller som individ och som grupp (elever) och enhetsnivå.

5 Åtgärder
Elevinflytande jobbar skolorna med bland annat genom utvecklingssamtalen, elevråd och matråd.
Flertalet av skolorna anordnar minst ett möte i månaden för elevrådet, där representanter får i uppdrag
att lyfta frågor som elever på skolan anser är viktigt. Flertalet skolor har en tydlig och systematisk
ordning för hur, vad som kan lyftas och hur det sedan ska återkopplas tillbaka till eleverna. Några
skolor jobbar på att förtydliga denna strukturen och vad eleverna kan påverka för att det ska vara tydligt
för eleverna. Flera skolor använder ping-pong för både insamling av vad som ska diskuteras och när det
behövs återkoppling från skolledningen.
Utbildningen av elevråden på Bodaskolan och Dalsjöskolan kommer fortsätta och sammarbetet mellan
eelvråden och ungdomsråden kommer fortgå, och elevråden kommer ha fortsatt kontakt med
utvecklingsledare Mikael Andersson.
Skolorna kommer jobba på att använda ping-pong som ett verktyg för att synliggöra skolornas
elevmedverkan. Genom plattformen blir det även lättare för elever att föra fram åsikter och få tillbaka
tydlig respons.
För att öka svarfrekvensen på brukarundersökningen bland vårdnadshavarna F-3 jobbar någon skola
med "Öppen skola". Under dessa kvällar har erbjuder skolan vårdnadshavare att göra
skolklimatundersökningen på plats finns även pedagoger som kan tolka och svara på frågor gällande
skolklimatsundersökningen. Några skolor jobbar och försöker lägga utvecklingssamtalen samtidigt som
skolklimatundersökningen kan fyllas in. Andra skolor har valt att skicka hem skolklimatundersökningen
innan utvecklingssamtal och presentera det som en läxa som bör vara gjord innan utvecklingssamtalet.
Dessa olika arbetssätt kommer att vidareutvecklas och förbättras under kommande läsår.
Efter årets skolklimatundersökning kommer vi utvärdera var det fungerat bra och försöka sprida detta
sättet systematiskt.

6 Information och kommunikation
Rektorer ansvarar för återkoppling till elever och vårdnadshavare och varje skola har olika rutiner för
detta.
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1 Uppföljning av föregående års
förbättringsåtgärder
I Utbildningsnämndens samtliga verksamheter genomförs årligen en skolklimatundersökning som
bygger på forskning om framgångsrika skolor. I undersökningen utvärderas det pedagogiska och sociala
klimatet med deltagande av elever och lärare. Undersökningen omfattar totalt fyra områden:
värdegrund, undervisningens innehåll och kvalitet, elevernas inflytande och delaktighet samt rektor.
Inom varje område finns påståenden som elever och lärare värderar.
Skolklimatundersökningen reviderades under 2013 och genomfördes för första gången i ny version
vårterminen 2014. Vid revideringen behölls de fyra områdena medan påståendena sågs över. I samband
med revideringen infördes en fyragradig svarsskala: 1 stämmer inte alls, 2 stämmer ganska dåligt, 3
stämmer ganska bra, 4 stämmer helt och hållet.
I denna uppföljning redovisas och analyseras elevresultaten på gymnasieskolorna Almås, Bäckäng, Sven
Erikson och Viskastrand från 2014 och 2015. Jämförelse görs mellan dessa två år pga av revideringen.
Totalresultatet på de fyra gymnasieskolorna är tre (3) på den fyragradiga skalan båda åren. Sett till de
fyra områdena i undersökningen ligger resultatet stabilt mellan åren för vardera område. Högst värderar
eleverna området värdegrund med 3,4 båda åren. Området undervisningens kvalitet värderas av
eleverna till 2,9 båda åren, medan inflytande och delaktighet har ökat i värdering från 2,9 år 2014 till tre
(3) 2015, liksom området rektor som gått från 2,6 till 2,7.
Resultatet har varit stabilt mellan de två åren och uttrycker att eleverna i stort är nöjda med skolans
pedagogiska och sociala klimat. Analyser görs på skol-och skolenhetsnivå för att inom de olika
områdena i undersökningen identifiera var ytterligare insatser behövs för ett ännu bättre skolklimat.

2 Svarsfrekvens
På de fyra gymnasieskolorna Almås, Bäckäng, Sven Erikson och Viskastrand var svarsfrekvensen bland
eleverna totalt 73% 2014 och 78 % 2015.
Skolklimat
Svarsfrekvens i %

2014

2015

Almås

72

82

Bäckäng

70

75

Sven Erikson

74

76

Viskastrand

74

79

Totalt

73

78

Könsuppdelad statistik för svarsfrekvens finns inte att tillgå i undersökningarna.
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3 Styrkor - Goda resultat
I denna uppföljning redovisas resultaten på elevenkäten från gymnasieskolorna Almås, Bäckäng, Sven
Erikson och Viskastrand. Undersökningen reviderades 2013 och därför görs jämförelse mellan åren
2014 och 2015. Resultatet i hela undersökningen var båda åren totalt tre (3) på den fyragradiga skalan
för de fyra gymnasieskolorna

Skolklimat Skala 1-4
Resultat

2014

2015

Almås

2,8

2,8

Bäckäng

3,0

3,1

Sven Erikson

3,0

3,0

Viskastrand

3,0

3,1

Totalt

3,0

3,0

Inom de olika områdena i undersökningen har området värdegrund högst totalresultat med 3,4 både
2014 och 2015. Även området undervisningens innehåll och kvalitet har samma resultat de två åren.
Inom områdena inflytande och delaktighet samt rektor har elevernas värdering ökat med en tiondel
mellan 2014 och 2015.
Skillnaderna i värderingen inom de olika områdena är relativt små mellan skolorna och mycket små
mellan flickor och pojkar.

Skolklimat/Elever
Värdegrund

Undervisningens
innehåll och kvalitet

Inflytande och
delaktighet

Rektor

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Almås

3,2

3,3

2,9

2,9

2,9

2,8

2,3

2,4

Bäckäng

3,6

3,6

2,9

3,0

3,0

3,1

2,4

2,7

Sven
Erikson

3,4

3,4

2,8

2,8

2,9

3,0

2,8

2,9

Viskastrand

3,4

3,5

3,0

3,0

2,9

3,0

2,8

2,7

Totalt

3,4

3,4

2,9

2,9

2,9

3,0

2,6

2,7
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Värdegrund

Undervisningens
innehåll och kvalitet

Inflytande och
delaktighet

Rekt
or

fl
20
14

p
20
14

fl
20
15

p
20
15

fl
20
14

p
20
14

fl
20
15

p
20
15

fl
20
14

p
20
14

fl
20
15

p
20
15

fl
2014

p
20
14

fl
20
15

p
20
15

Almås

3,2

3,3

3,2

3,3

2,9

2,7

2,9

2,9

3,0

3,0

3,0

2,9

2,4

2,5

2,4

2,3

Bäckäng

3,6

3,6

3,6

3,6

2,9

3,0

2,9

3,0

3,2

3,1

3,2

3,1

2,8

2,9

2,6

2,7

Sven
Erikson

3,4

3,5

3,3

3,5

2,8

2,8

2,8

2,8

3,0

2,9

3,0

3,0

2,8

2,9

2,7

3,0

Viskastr
and

3,3

3,4

3,4

3,5

2,8

3,0

2,8

3,0

2,9

3,0

2,9

3,0

2,7

2,9

2,7

2,7

Total

3,4

3,5

3,4

3,4

2,9

2,9

2,9

2,9

3,0

3,0

3,0

3,0

2,7

2,8

2,6

2,7

4 Förbättringsområden
Kännetecknande för en framgångsrik skola är en god pedagogisk och social miljö i kombination med
goda kunskapsresultat. Med skolklimatundersökningen görs årligen en värdering av det pedagogiska
och sociala klimatet. Undersökningen för både 2014 och 2015 visar att skolklimatet värderas totalt sett
relativt högt, tre (3) på en fyragradig skala. Detta är ett bra resultat men kan ytterligare förbättras. Av de
fyra områdena i undersökningen har området rektor lägst värde, 2,6 respektive 2,7, de två åren som
jämförs i denna uppföljning. En fördjupad analys av vad som drar ner elevernas omdöme visar att det
är rektors synlighet i verksamheten som värderas lågt på alla skolor (2,3-2,5). Elevernas uppfattning om
rektors förväntningar på dem och intresset för deras resultat värderar eleverna tydligt högre (2,8-3,1).

5 Åtgärder
Resultat på skolklimatundersökningen såväl 2014 och 2015 är stabilt och får anses bra, men kan
ytterligare förbättras. Arbetet inriktas mot att genom utvecklingsområdena och strategierna i nuvarande
och kommande utvecklingsplan Bildningsstaden Borås fortsätta ansträngningarna med att utveckla
skolklimatet, såväl pedagogiskt som socialt, i kombination med goda kunskapsresultat.

6 Information och kommunikation
Resultaten från skolklimatundersökningen återkopplas till eleverna på respektive skola. Resultatet från
hela undersökningen (alla nämndens verksamheter) publiceras på Borås Stads webbsida under Kvalitet
och utveckling. Enstaka frågor från undersökningen redovisas i Borås Stads jämförelsetjänst.
Utbildningsnämnden, Brukarundersökningar 2015, gymnasieskola
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Svar på initiativärende: Bostäder för kommunplacerade
nyanlända
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-07 att Stadskansliet ska redogöra för konsekvenserna av Bosättningslagen (2016:38) enligt de punkter som redovisas nedan.
-

Kommunstyrelsen informeras om vilka planer som finns samt vilken tidsplan som gäller.
Kommunstyrelsen informeras om vilken beslutsprocess som krävs.
Kommunstyrelsen informeras om vilken kriterier för placeringarna av nya bostäder som används
och hur stora boenden som kan förväntas.

Svar ges i bilaga.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Initiativärendet avslutas.

2016-03-29
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0262 270
Programområde: 2
Handläggare: Elisabeth Eickhoff, tfn 357261
Datum/avdelningschef: 2016-03-24 / Elisabeth Eickhoff

Bostadslösningar för nyanlända

2016-04-04

Stadskansliet

Bosättningslagen
• Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare
för bosättning
• §5 En kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en
nyanländ för bosättning i kommunen.
•
•
•
•
•

Beviljats uppehållstillstånd
Arbetsförmedlingen anvisar
Sverige 2016: 21 700 pers
Borås 2016:
177 pers + ca 30 pers (bla ensamkommade över 18)
Borås 2017:
500 pers?

Svar på initiativärendets frågor
Bostadsplaner och tidplaner:
• Bostadsbyggnadsprogrammet (KS 2016‐03‐21) visar 75 aktuella
bostadsbyggnadsprojekt med bostadsinnehåll på 7600 bostäder
• Bostadsbehovet till följd av Bosättningslagen bedöms inrymmas inom
ordinarie bostadsprojekt
Beslutsprocess:
• Bostadsbyggandet följer ordinarie markanvisnings‐ detaljplan‐ och
bygglovprocesser
Kriterier för bostadsplaceringar och bostadstorlek:
• Fullmäktige har i Översiktplanen Öp06 antagit spelregler för
bebyggelsestruktur. I denna prioriteras bla ombyggnad och förtätning,
blandade upplåtelseformer, bostadstyper och storlek
Stadskansliet

Utgångspunkter
• Hitta områden som snabbt kan bebyggas
• Målgrupp:
‐ personer PUT (Permanent Uppehålls Tillstånd)
‐ ensamkommande över 18 år
• Bostadsproduktion:
‐ nybyggnad
‐ ombyggnad
‐ skapa flyttkedjor
• Enskilda lägenheter – eget boende är målet
• Arbetsförmedlingen är hyresgäst – Försäkringskassan betalar

Bostadsbehovet/produktion
• Befolkningsprognos 2015‐19: ca 1100 pers/år
• Ca 200 extra boråsare 2016
= 100 extra bostäder
• Ca 500 extra boråsare 2017
= 200 extra bostäder
• Ordinarie bostadsproduktion (se Bostadsbyggnadsprogram KS 2016‐03‐21)
‐2016: ca 350 (detaljplan klar på kommunal mark)
‐2017: ca 600 (detaljplan klar)
‐2018: ca 1200 (detaljplan pågår)

Urvalskriterier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kollektivtrafik
Skola, förskola
Service, affärer
Infrastruktur ‐ gatunät, VA, FV, el
Störningar, risk (ex buller, jvg)
Konkurrerande/alt. markanvändning
Detaljplan eller ej
Grönområde, lek, mötesplatser
Lättbyggda plana ytor
Integrerat/segregerat område, sociala aspekter
Tiden – hur snabbt kan det byggas
Vilken bostadsvolym/område?

Möjliga lösningar för fler bostäder
•
•
•

Ordinarie bostadsproduktion (se Bostadsbyggnadsprogram)
Flyttkedjor inom befintligt bostadsbestånd
Ägardirektiv till Bostäder i Borås, Fribo, Viskaforshem, Toarpshus

HUR…
• Byggnation på kommunal mark med detaljplan = ca 350 bostäder
• Bla: Dalsjöfors, Fristad, Viskafors, Parkstaden, Hässleholmen
• Främja ombyggnad om bef. fastigheter till bostäder
• Prioritera markanvisning/detaljplaner som ger stor volym och är
okomplicerade
• Byggnation skapar flyttkedjor

Bostadsbyggnadsprogram, del 2
Karta/

Stadsdel

objekt

Väster

V1
V2
V3
V11
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V23
V21
V22
V24
V25
V26
V27
V28

Väster
Väster
Väster
Väster
Väster
Väster
Väster
Väster
Väster
Väster
Väster
Väster
Väster
Väster
Väster
Väster
Väster
Väster
Väster
Väster
Väster
Väster
Väster
Väster
Väster
Väster
Väster
Väster

N1
N2
N3
N4
N5
N9
N12
N24
N6
N7
N25
N8
N26
N10
N27
N28
N29
N11
N30
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N21
N22
N23

Norr
Norr
Norr
Norr
Norr
Norr
Norr
Norr
Norr
Norr
Norr
Norr
Norr
Norr
Norr
Norr
Norr
Norr
Norr
Norr
Norr
Norr
Norr
Norr
Norr
Norr
Norr
Norr
Norr
Norr

Fastighet

Förväntad Byggstart
Information

Byggherre

Bost tot

2016

KG20160309
2017

2018

2019

2020

Hustyp
Flerb

Druvefors
Druvefors
Druvefors
Druvefors
Bosnäs
Regementet
Göta
Dammsvedjan
Dammsvedjan
Byttorp
Parkstaden
Hestra
Hestra
Hestra
Hestra
Hestra
Norrby
Viared
Sjömarken
Sjömarken
Sjömarken
Sjömarken
Sjömarken
Sandared
Sandared
Viskafors
Viskafors
Viskafors

Solrosen 6
Kamelian 2
Björnflokan
Forsen 1
Bosnäs 3:1 m.fl
Osdal 3:4
Släpan 2
Byttorpshörn 1
Eken 15‐16
kv 7, Pianogatan
kv 7, Berwald
Kantaten
Torpa‐Hestra 4:4
Gjutaren/Verkmästaren
Viared 8:40
Räveskalla 1:39

Sandared 1:81
Sandared 1:24

Trandögatan
Druveforsvägen
Druveforsvägen

Regementet
Varbergsvägen
Bygatan
Intill nya förskolan
Alingsåsvägen
fd handelsträdgården
Hestraprojektet
Hestra Parkstad
Hestra Parkstad
Hestra Trädgårdsstaden
Nedre Norrby
Lyckebo Sjöstad
Ovanför fotbollsplanen
Norra Gränsvägen
Lindebergshult
Göteborgsvägen
Söder om stationen
Solskensliden
Viskafors centrum
Viskafors ekologiska villastad
Pumpkällehagen2

Cernera
Hökerums bygg
Serneke
Cernera
Peab/Borås Stad
Borås Stad
HusArvid
CA/PEAB o Borås Stad
HSB
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Cernera
Cernera
Privat
Borås Stad mfl
HusArvid
Mjöbäcksvillan
HA bygg
Borås Stad
Privat
Sandhultsbostäder
Privat
Privat
Viskaforshem
Viskaforshem
Borås Stad

100
65
90
280
30
1100
150
25
106
100
12
1000
9
18
115
12
1000
30
20
40
50
70
100
100
12
25
28
25

Cernera o Järngrinden
Borås Stad
AB Bostäder
Järngrinden/Mjöbäck
Järngrinden
Vätternäs
AB Bostäder/Riksbyg.
Järngrinden
Järngrinden
Järngrinden
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad /PEAB
Privat
Swegmark
Borås Stad
Borås Stad
HusArvid
Borås Stad
Borås Stad/Privat
Borås Stad
Borås Stad/Privat
Privat
LB‐hus
Riksbyggen
Privat
Fristadbostäder
Privat
Privat
Privat

90
100
70
20
60
40
200
40
24
120
300
15
35
34
100
6
6
60
300
20
20
20
15
12
25
20
50
20
25
40

Hus Arvid
Borås Stad/Toarpshus
Toarpshus
Privat

9
100
24
4
50
10
500
80
14
16
100
15
15
9
40
12
12

100
65

150

90
100
10
150
75

100
10
150
75

80
10
150

25
106
50

50

12
500
9
18
35

500

Upplåtelseform

Villor

par/rad

Kop hyresr

100
65
90
280
850
150
25
96
100
12
800

Bost rätt

Äganderätt

30
12

30

20
100

30
0

250

400
75

10

96

200

450
75
25

12
600

100

18
35
12

1000

20

40
70
12

15

20
25
25
30

20
25
25
30

20

40
50
30
100
100

80
500

18

14
10

15

60

10

6

300
9
18
35
12

25

60
30
20
40

25

40

70
100
100

12
10
14

30
250

500

12
20
25

12

25

25
20

28

Planläge

Stud bost

100

80
100

Särsk bo

100
65
90
280

9

30

30

Hyresrätt

Specialbostäder

8
25

25

Dp klar
Dp klar
Dp pågår
Dp pågår
Dp pågår
30 Dp pågår
Dp pågår
Dp pågår
Dp klar
Dp pågår
Dp klar
Dp pågår
Dp klar
Dp klar
Dp klar
Dp pågår
100 Pp pågår
Dp klar
Dp pågår
Dp pågår
Dp pågår
Dp pågår
Dp pågår
Dp pågår
Dp pågår
Dp klar
DP pågår
Dp klar

Norr

Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Villastaden
Bergdalen
Bergdalen
Salängen
Norrmalm
Norrmalm
Alideberg
Sjöbo
Sjöbo
Tosseryd
Nordskogen
Sparsör
Sparsör
Sparsör
Sparsör
Gingri
Fristad
Fristad
Fristad
Fristad
Fristad
Fristad

Pallas (höghuset)
Ulysses
Vitsippan
Asplyckan
Hugin 1 mfl
Eko
Viskaholm
Saturnus
Trasten 1
Kiden
Nötskrikan
Ynglingagatan
Hamstern 1
Glesvingen 17

Torpa‐Sjöbo 2:10
Abisko m.fl
Sölebo
Paradis
Längjum 3:39
Fristad Prästgård
Sik 1:117
Sik 1:163
Buxbomen
Hagvägen

Åhlenshuset
Mariedalsparkeringen
vid pinoccio
Kungsleden/Åsbogatan
Stengärdsgatan
Torggatan
Sven Ericssongatan

Bergdalsgatan
Tokarpsberg
vid GA‐församl.hem
Tallåsgatan
Nissegatan
Skogsfrugatan
Sjöboängar
Bergkantsgatan/Kompassg.
Vallavägen
Hovalida Södra
Mellanvägen
Gingri
Skogslid
ICA City
Åsboplan Prästskogen
Asklanda
Hedagården
Kvarbo‐Hästhagen

90
100
70
20
60
40
100
40

100

24
120
15
35
34
100
6
40

10
5
15
6

10
5

6
20
100
20

100

100

90
100
70
20
60
40
200
40
24
120

90
100
70
20
60
40
100

15
35
34
100
6
6
20
300

15
35
34
100
6
6

6
6

20

60
150

150
20

5

20

2

2

12

15
2
25
50
7

25

25
20
50

50
4

2

20

20
25

20

10

40

20

10

20
20
20
20
15
12

20
5

20
7
25

100
40
24
120

25

40

40

Dp pågår
Dp pågår
Dp pågår
Dp klar
Dp pågår
Dp pågår
DP pågår
Dp pågår
Dp klar
Dp pågår
Dp pågår
Dp pågår
Uppstart
34 Dp pågår
100 Dp pågår
Dp pågår
Dp pågår
Dp pågår
Pp pågår
Dp pågår
Dp pågår
Dp klar
Dp pågår
Dp klar
Dp pågår
DP klar
Dp klar
Dp klar
Dp pågår
Dp pågår

Öster

Ö1
Ö7
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö8
Ö6
Ö9
Ö10
Ö16
Ö17
Ö11
Ö12
Ö13
Ö14
Ö15

Öster
Öster
Öster
Öster
Öster
Öster
Öster
Öster
Öster
Öster
Öster
Öster
Öster
Öster
Öster
Öster
Öster

Dalsjöfors
Dalsjöfors
Dalsjöfors
Dalsjöfors
Dalsjöfors
Brotorp
Bergsäter
Bergsäter
Sörmarken
Sörmarken
Hulta
Hulta
Brämhult
Brämhult
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen

Snoan/Tangon
Åkermyntan 5
Hästhoven
Hulta 4:38
Klippingen
Hultahus 4, 5
Hultalund
Östra Brämhult
Brämhults‐Kärra 1:3
Brämhults‐Kärra 1:4
Massan/Tyngden
Tvåkanten/Femkanten

Kerstinsgärde, Uppegårdsgatan
Uppegårdsgatan
Dalhem
Alprosgården
Hyacintvägen
Kadriljgatan
Wäst‐byggs kontor
Storegårdsgatan
Sörmarksg

Kyrkvägen
Kärragårdsvägen
Hybergsvägen
Metergatan
Jällbygatan

Borås Stad
Västfastigheter
Wäst‐bygg
Privat
Mjöbäck
AB Bostäder
Privat
HusArvid + privat
Hus Arvid
Hus Arvid/Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Totalt:

Spridd bebyggelse

6

3
40

9
7

24

20

30

9
62

4
20

20

30

10

4
20
10

10
100

8
50

200
80
14

200

500
80

50

7

8

20
4

20
4

300

200
80

14
16

14
16

100
15

15

100
15
6
9
20
12

6
4
12

38
24

24
4
10

8

93

9
20
12

7609

592

1320

1376

1593

1125

ca 50/år

50

50

50

50

50

20

15
9
20
12
12

Dp klar
Dp klar
Dp klar
Dp pågår
Dp pågår
Dp klar
Dp pågår
DP pågår
Dp pågår
Dp klar
Dp pågår
Dp pågår
Dp pågår
Dp klar
Dp pågår
Dp klar
Dp klar
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INITIATIVÄRENDE
KOMMUNSTYRELSEN

2016-03-07

Bostäder för kommunplacerade nyanlända.
Sedan den 1 mars gäller bosättningslagen (2016:38) som anger att alla kommuner blir skyldiga att
ta emot nyanlända för bosättning. Bosättningslagen omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) samt anhöriga till dessa personer.
Lagen har skapat en febril aktivitet i många kommuner där olika slags bostäder projekteras och
byggs, ofta i form av modulbostäder. Borås Stad kommer att anvisas ett antal nyanlända och behöver möta de behov som finns utifrån vad Migrationsverket fastställer.
Allianspartierna är måna om att Borås Stads arbete för att klara bosättningen av de nyanlända ska
ske på ett transparent sätt. Det är viktigt att kommuninvånarna tidigt i processen får vetskap om
hur kommunen resonerar för att kunna lösa bostadsfrågan.
Mot bakgrund av ovan föreslår Allianspartierna:
- Kommunstyrelsen informeras om vilka planer som finns samt vilken tidsplan som gäller.
- Kommunstyrelsen informeras om vilken beslutsprocess som krävs.
- Kommunstyrelsen informeras om vilken kriterier för placeringarna av nya bostäder som
används och hur stora boenden som kan förväntas.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Stadskansliet uppdras på sammanträdet den 21/3 redogöra för konsekvenserna av bosättningslagen i enlighet med
de punkter som redovisas ovan.
Annette Carlson (M)

Anna Svalander (L)

Kerstin Hermansson (C)

Falco Güldenpfennig (KD)
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Modifiering av tilläggsavtal avseende forcering av färdigställande Viared Västra
Samarbetsavtalet mellan Borås Stad och Viareds Industrimark AB från april 2014 reglerar parternas
förhållande, samordning och utbyggnad av området Viared Västra till industrimark. Ett tilläggsavtal
tecknades juni 2015 som reglerade kvantitetsförändringar för sprängnings- och markarbeten samt arbeten för flytt av kraftledning.
För att tillgodose efterfrågan på industrimark föreslås nu en modifiering av tilläggsavtalet. Avtalet innebär forcering av färdigställandet så att sprängningsarbetet i sin helhet är klart 2020-12-31 i stället för
tidigast 2025. Den färdigterrasserade marken blir därmed säljbar, utan hänsynstagande till riskavstånd
för sprängningsarbeten. Viss mark kommer dock att behöva nyttjas för krossning och upplag av massor. Till följd av forceringen ersätter kommunen Viareds Industrimark AB med 5 mnkr för uppkomna
merkostnader (flytt o hantering av massor) samt ersättning för reglering av bergmassor i enlighet med
samarbetsavtalet.
Modifieringen av tilläggsavtalet innehåller även en option på eventuell ytterligare forcering med färdigställande under 2018. Om optionen nyttjas krävs avrop av kommunen.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna upprättat förslag till modifierat tilläggsavtal.
2016-03-30
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
2016-03-30
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0323 251
Programområde: 2
Handläggare: Elisabeth Eickhoff, tfn 357261
Datum/avdelningschef: 2016-03-23 / Elisabeth Eickhoff

E 2 a-e) Anmälningsärenden som behandlas i Årsredovisning
2015
Finns tillgängliga på webben under rubriken Anmälningsärenden som behandlas i Årsredovisning
2015
(Förslag: a-e till handlingarna)

OBS!
Följande ärenden utgår ur ordinarie KS-listan och
kommer att behandlas vid ett extra KS-sammanträde
den 11 april 2016
E 1 Årsredovisning 2015
E 2 a-e) Anmälningsärenden som behandlas i Årsredovisning
2015
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Svar på motion av Annette Carlson (M) och Alfio
Franco (M); Ett säkert och tryggt Borås även för våra
barn och ungdomar!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.
Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för att intentionerna i motionen beaktas i det löpande arbetet med
skolgårdarna.

2016-03-10
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0585 821
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 73S
Datum/avdelningschef: 2016-02-22/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(2)
2016-04-04

Dnr 2011/KS0585

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M) och
Alfio Franco (M); Ett säkert och tryggt Borås
även för våra barn och ungdomar!
Annette Carlson(M) och Alfio Franco (M) har till Kommunfullmäktiges sammanträde
den 18 augusti 2011 lämnat en motion om konstgräs på skolgårdar.
Lokalförsörjningsnämnden har den 15 mars 2012 avstyrkt motionen. Motionssvaret
biläggs i sin helhet.
Kommunstyrelsen noterar att trots att Lokalförsörjningsnämnden har avstyrkt motionen framförs som avslutning på yttrandet att konstgräs kan ge en högre säkerhet för
barnen.
Det konkreta förslaget i motionen är att berörda nämnder skall få i uppdrag at utreda
möjligheterna att anlägga ytor med konstgräs på skolgårdar. Det är Lokalförsörjningsnämnden som har ett förstahandsansvar för utformning av skolgårdarna. Detta bör
givetvis utföras i nära samarbete med den nämnd som ansvara för verksamheten.
Kommunstyrelsen anser att Lokalförsörjningsnämnden ska arbeta i den riktning som
framgår av motionen. Detta bör ingå som ett naturligt led i planeringen av arbeten på
skolgårdarna. Nämnden bör dels inventera var det kan vara lämpligt att använda
konstgräs på de befintliga skolgårdarna och dels i samband med nyinvesteringar och
markarbeten i övrigt bedöma möjligheten att använda konstgräs.
Värt att notera är att i samband med att Fritid- och folkhälsoförvaltningen bytt konstgräs på fotbollsplaner har det utbytta konstgräset använts till mindre planer på 15
olika skolenheter.
Motionen bifalls.
Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för att intentionerna i motionen beaktas i det löpande arbetet
med skolgårdarna.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST
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FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx
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KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Svar på motion av Joakim Malmberg (FP); Skattemedel skall användas effektivt - inför utmaningsrätt!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad

2016-03-14
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2016-03-22
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0612 050
Handläggare: Oliwer Åstrand, tfn 033-357184
Datum/avdelningschef: 2016-03-14/Magnus Widén

Programområde: 1

Sida
1(1)
2016-04-04

Dnr 2011/KS0612

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Joakim Malmberg (FP);
Skattemedel skall användas effektivt - inför
utmaningsrätt!
Joakim Malmberg (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-09-22 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att så kallad utmaningsrätt införs i Borås stad. Konceptet innebär
att anställda och entreprenörer kan utmana kommunala verksamheter, vilket i sin tur,
om utmaningen uppfyller de krav kommunen utformat, föranleder upphandling av
den utmanade verksamheten. Motionären menar att syftet med förfarandet är att hela
tiden bedriva ett arbete som värnar om verksamhetsutveckling, effektivitet och att
boråsarna skall få bästa möjliga kvalité på sina tjänster.
I budget 2015 står att läsa om ett uppdrag vars syfte är att införa utmaningsrätt. I ett
annat uppdrag i samma budget återfinns direktiv på att utreda huruvida café- och
restaurangverksamhet mer lämpligt kan bedrivas på entreprenad. Dessa två uppdrag
hanteras tillsammans i Kommunstyrelsens arbete om att införa utmaningsrätt gällande
Borås stads café- och restaurangverksamheter.
Förslag på regelverk till detta förfarande presenteras till Kommunstyrelsen innan juni
månad.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef
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Skattemedel skall användas effektivt – inför utmaningsrätt!
I skrivande stund har 34 svenska kommuner infört något som kallas utmaningsrätt eller
utmanarrätt. Det innebär att anställda och entreprenörer har rätt att utmana kommunala
verksamheter genom att inkomma med anbud. Det är sedan upp till berörd nämnd eller
styrelse att värdera budet och besluta om en upphandling skall inledas. Syftet är att hela tiden
bedriva ett arbete som värnar om verksamhetsutveckling, effektivitet och att brukarna skall få
bästa möjliga kvalité på sina tjänster. Det skapar också incitament för kommunen att hela
tiden arbeta med verksamhetsutveckling för att ligga i framkant.
Det borde ligga i allas intresse att den aktör som kan skapa bästa möjliga kvalité till lägsta
kostnad också är den som får utföra tjänsten – alldeles oavsett om det är ett företag, ett
kooperativ eller kommunen själv.
Det finns flera goda exempel på olika situationer där utmaningsrätten fallit väl ut. Låt mig
lista några:
•
•
•

I Uddevalla har utmaningsrätten gett en ung entreprenör chansen att framföra sin idé
om hur matdistributionen inom äldrevården skulle kunna bli mer effektiv.
Uppsala kommun har fått en helt ny dimension i sitt hälsoarbete genom en utmaning
av kommunens företagshälsovård.
I Övertorneå har man fått in många bra utmaningar från flera mindre lokala
entreprenörer och upphandlingar pågår för fullt.

För att utmaningsrätten skall bli reell och inte enbart pappersexercis är det av yttersta vikt att
kommunen marknadsför den här möjligheten och förklarar dess innebörd. Uppsala kommun,
som är det mest framgångsrika exemplet, har arbetat hårt med att marknadsföra
utmaningsrätten – vilket också fallit väl ut.

Jag föreslår således att Kommunfullmäktige fattar beslut enligt följande:
•
•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett regelsystem för ett införande av
utmaningsrätt gällande verksamhet som inte är myndighetsutövning.
Utmaningsrätten skall marknadsföras på ett lämpligt sätt.

Joakim Malmberg (FP)
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Svar på motion av Leila Pekkala (S); Den bästa energin är den som inte används
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

2016-03-15
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-03-22
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2009/KS0588 107
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2016-03-15/Magnus Widén

Programområde: 2

Sida
1(2)
2016-04-04

Dnr 2009/KS0588

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Motion: Svar på motion av Leila Pekkala (S);
Den bästa energin är den som inte används
Leila Pekkala (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2009-09-16 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stads bostadsbolag ska undersöka om det finns lämpliga
hyreshus att bygga om enligt så kallad passivhusteknik för att därmed spara energi.
Uppvärmningen av bostäder har en betydande miljöpåverkan, och att minska energianvändningen är det bästa alternativet för miljön enligt motionären. Motionären
nämner ett projekt i Alingsås som exempel på energibesparing, där hyresbostäder
byggts om med passivhusteknik.
Motionen har varit remitterad till stadens bostadsbolag. Svar har inkommit från AB
Bostäder i Borås, Viskaforshem AB och Fristadbostäder AB.
AB Bostäder delar motionärens uppfattning att den bästa energin är den som inte
används, men avstyrker motionärens förslag att bygga om befintliga byggnader till
passivhus. Bolaget arbetar redan aktivt med en strategisk handlingsplan för att minska
energianvändningen. Genom att följa denna plan menar bolaget att deras mål för
energibesparing nås snabbare och till en lägre kostnad än om byggnaderna byggs om
till passivhus. Bolaget menar också att passivhus/lågenergihus kan vara en lämplig
teknik att använda sig av vid nybyggnation, och ger exempel på hur energibesparande
metoder gett en mycket god energiprestanda vid nyproduktionerna på kvarteret Kantarellen och Olovsholm. Beträffande projektet i Alingsås är det till delar finansierat
med statligt stöd. Utan stöd skulle inte projektet kunna vara lönsamt menar AB Bostäder. AB Bostäder menar vidare att projektet i Alingsås har många goda delmoment,
som bolaget kommer att kunna använda i framtida projekt.
Även Viskaforshem håller med motionären om att den bästa energin är den som inte
används. Bolaget arbetar dagligen med dessa frågor och det ingår i bolagets hållbarhetstänkande. Bland annat har Viskaforshem besökt Alingsås för att se och lära inför
renoveringen av Herrgårdsområdet i Viskafors. Vid denna renovering var det inte
ekonomiskt försvarbart att bygga om husen till passivhus, däremot har många energibesparande åtgärder av passivhusmodell gjorts. Konceptet passivhusteknik har använts vid nybyggnationerna Pumpkällehagen och lägenhetsbyggen i gamla biblioteket.
Även Fristadbostäder tycker motionen är bra, men avstyrker motionen eftersom den
tar upp en självklarhet i bolagets vardag. Bolaget ser det som en självklarhet att alltid
sträva efter att nå lägsta möjliga energiförbrukning på sina fastigheter.
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Som såväl motionären som remissyttrandena framhåller tycker Kommunstyrelsen att
det är mycket viktigt att arbeta för en minskad energianvändning framöver. Kommunstyrelsen förutsätter att bolagen arbetar aktivt med att minska sin energianvändning, och finner att bolagen själva under affärsmässiga principer får besluta och prioritera sina resurser utifrån bedömda behov.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Magnus Widén
Ekonomichef

Bilagor
Yttrande över motion från AB Bostäder i Borås
Yttrande över motion från Viskaforshem AB
Yttrande över motion från Fristadbostäder AB

REMISSVAR
Datum
2009-11-30

1 (3)
Dnr
16716

Handläggare
Bengt Engberg
Kommunstyrelsen

Motion: Den bästa energin är den som inte används
Kommunstyrelsens diarienummer: 2009/KS0588

Styrelsens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
AB Bostäder i Borås avstyrker motionärens förslag, men hänvisar i övrigt till
styrelsens svar.
Styrelsens yttrande i sammanfattning
Leila Pekkala har till kommunfullmäktige lämnat in en motion, om att bygga
om lämpliga hyreshus enligt passivhusteknik. Motionären föreslår att Borås
kommuns bostadsbolag ska undersöka om det finns lämpliga hyreshus där det
går att genomföra detta.
Styrelsen delar motionärens uppfattning, att den bästa energin är den som inte
används. Vi har däremot en anan uppfattning än motionärens förslag, om att
bygga om befintliga byggnader till så kallade ”passivhus”.
Bolaget har tagit fram en handlingsplan på hur vi skall nå vårt mål med
minskning av energianvändningen med 20 %. Målet innebär att vi skall ”ta
bort” ca 18,8 GWh. Vi arbetar därför med en strategisk handlingsplan som är
kopplad till vår underhålls- och investeringsplan. Den totala extra kostnaden
har vi bedömt till ca 20 Mkr/år, för att nå målet 20 % mindre energianvändning fram till år 2016.
Om vi väljer att minska vår energianvändning med passivhusteknik för att nå
vårt mål, är vi övertygade om att vi behöver betydligt längre tid på oss än till
år 2016 och till högre investeringskostnader.
AB Bostäder i Borås anser därmed att motionen är besvarad.
Styrelsens yttrande i sin helhet
AB Bostäder har under senaste 20-årsperioden arbetat intensivt med att
minska sin energianvändning, resultatet för detta arbete uppgår till ca 30 %. I
fjol beslutade styrelsen att bolaget skulle ansluta sig till SABO:s energiutmaning, vilket innebär att vi skall minska energianvändningen med ytterliggare 20 % fram till år 2016. Vi är positivt inställda till motionens huvudsyfte. Vi delar också motionärens uppfattning, att den bästa energin är den

REMISSVAR
Datum
2009-11-30

2 (3)
Dnr
16716

Handläggare
Bengt Engberg
som inte används. Vi har däremot en anan uppfattning än motionärens förslag,
om att bygga om befintliga byggnader till så kallade ”passivhus”.
Bolaget har tagit fram en handlingsplan på hur vi skall nå vårt mål med
minskning av energianvändningen med 20 %. Målet innebär att vi skall ”ta
bort” ca 18,8 GWh, vilket motsvarar ca 740 villors energianvändning (ett
mindre samhälle). När man som vi redan har gjort stora åtgärder, är
utmaningen desto större.
Vi arbetar därför med en strategisk handlingsplan som är kopplad till vår
underhålls- och investeringsplan. Det innebär att vi prövar möjligheten till
energisparåtgärder samtidigt som vi gör andra åtgärder i samtliga projekt.
Som ett exempel kan nämnas är åtgärder på Dalbogatan, där bolaget har 208
lägenheter i två byggnader. Här tilläggsisolerar vi del av ytterväggen och
byter till lågenergifönster, samtidigt som vi gör tak- och fasadunderhåll. Vi
räknar också med att montera 450 m² solceller på ett av hustaken, för ”grön”
elproduktion. Den totala energibesparingen i detta projekt är beräknad till ca
500 000 kWh/år.
När det gäller Alingsåshems projekt med att bygga om 300 lägenheter på
Brogården till ”passivhus”, ser vi detta som ett mycket bra initiativ. Alingsåshem samverkar med Energimyndigheten och ett flertal samarbetspartner i
detta pilotprojekt. Projektet har också ett nationellt intresse. Brogården är ett
mycket intressant pilotprojekt, där ett flertal tekniklösningar prövas,
analyseras och utvärderas. Vi har vid några tillfällen varit på studiebesök och
tagit del av projektet på Brogården och vi kommer att följa upp erfarenheterna
och utvecklingen av projektet, både under och efter ombyggnaden.
Det finns många goda delmoment som genomförs på Brogården, som vi
räknar med att använda i framtida projekt. Ventilation med värmeåtervinning
(FTX) i befintliga byggnader är ett exempel, som vi tänker arbeta vidare med.
Det kan också nämnas att Alingsåshem har fått ett extra statligt ekonomiskt
stöd för sitt projekt. Den totala ombyggnadskostnaden är beräknad till ca 1
Mkr/lägenhet. Vi bedömer att projektet inte kan finansieras enbart med hyreshöjningar och driftkostnadsminskningar, här krävs det extra ekonomiskt
tillskott för att täcka utvecklingskostnader och underskott.
Avslutningsvis vill vi ändå markera att vi tycker det är glädjande att
motionären också tycker att bolaget skall verka för en hållbar framtid. Vi
anser att passivhus/lågenergihus är lämplig teknik att använda när man bygger
nytt.
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Handläggare
Bengt Engberg
Bolagets senaste nyproduktion på Kv. Kantarellen och Olovsholm är ett bra
exempel, här är energiprestandan drygt 50 kWh/m²/år (värme och fastighetsel), vilket skall jämföras med 45 kWh/m²/år för passivhus. Boverkets lägsta
krav i BBR (Boverkets byggregler) för nyproduktion är 110 kWh/m²/år.
Bolagets genomsnittsförbrukning är 152 kWh/m²/år, vilket också är genomsnittet för samtliga SABO-företag som antagit energiutmaningen. På Södervallen planerar bolaget att bygga 43 lägenheter med passivhusstandard och en
stark miljöprofil.
När det gäller befintliga byggnader, så är varje hus unikt och har sina egna
förutsättningar för vad som är lämpligt att genomföra. Här prioriterar vi i
första hand åtgärder som ger en hög räntabilitet, för att på så sätt klara av att
finansiera bolagets energiutmaning. Den totala extra kostnaden har vi bedömt
till ca 20 Mkr/år, för att nå målet 20 % mindre energianvändning fram till år
2016. Om vi väljer att minska vår energianvändning med passivhusteknik för
att nå vårt mål, är vi övertygade om att vi behöver betydligt längre tid på oss
än till år 2016 och till högre investeringskostnader.
AB Bostäder i Borås avstyrker motionärens förslag, men hänvisar i övrigt till
styrelsens svar.

Sven Wergård
Ordförande
Sven Liljegren
VD
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Remissvar Motion av Leila Pekkala (s): Den bästa energin är den som inte används

Remissvar på Leila Pekkalas motion Den bästa energin är den
som inte används
Vi håller helt med motionären om detta med att den bästa
energin är den som inte används. Vi jobbar dagligen med detta
och det ingår i vårt hållbarhetstänkade.
Viskaforshem och dess styrelse var tidigt på besök i Alingsås
för att se och lära vad vi kunde ta med oss när vi skulle
renovera vårt ”miljonprogramsområde” Herrgården i Viskafors.

I Alingsås gällde det 300 lägenheter, samma hustyp från tidigt
70-tal som vi har och många andra allmännyttor. Våra hus
byggds med eluppvärmning och hushållsel ingick i hyran. Hyran
för en 2rok lägenhet var 227kr i månaden 1971/72, räknas det
beloppet upp med KPI skulle hyran idag vara ca 1550kr i
månaden, men den ligger på 4500kr.
I Alingsås investerades minst 1Mkr per lägenhet vilket också
gav hyresökningar som en del inte klarade av. På vårt område
började vi med att testa ett annat koncept och då först på en
av 6 huskroppar.
Vi gav förutsättningar för att förbruka lite energi genom att
byta till fönster av passivhus modell, nya oljefyllda
elradiatorer med maxbegränsningstermostat på 23 C, ny
isolering, nya yttertak mm. Dessutom förstorade vi balkonger
och glasade in dom. Vi tog bort alla plast i karmar och lister
och ersatte det med trä, vi drog ett nytt elsystem med
jordledningar, nya köksluckor, ny entrédörr till lägenheten,
ny ytterentrédörr.
Kostnaden för dessa åtgärder är ca 450-500tkr per lägenhet.
Hyran höjs inte för dessa åtgärder, däremot tar hyresgästen
över uppvärmning, varmvatten genom egen beredare och
kallvatten förbrukningen.
Vi har mätt detta i testhuset under 2år genom interna mätare
som är installerade för uppvärmning och varmvatten och
kallvatten. I testhuset gav det mycket låga förbrukningar (se
bil den nedan) när den boende får sköta detta själv. I stället
för en stor fast hyresökning så får den boende på detta sätt
möjlighet att påverka kostnaden.
Vi beslutade efter dessa resultat att renovera återstående 5
huskroppar enligt samma koncept och nu till sommaren 2013 är
hela området klart. Det var alltså inte ekonomiskt försvarbart
för vår del att bygga om husen till passivhus, när den boende
på detta sätt hjälper till att nästan nå passivhusvärden för
förbrukningen ändå. Vi har även i återstående 5 huskroppar
installerat mätare för varmvatten och uppvärmning och kommer
att följa upp förbrukningen i dessa hus också.
När vi byggt nya lägenheter har vi däremot använt konceptet
passivhus teknik., Pumpkällehagen 18lägenheter,
Biblioteksvåningen 4 lägenheter.
Med Vänliga Hälsningar
Mikael Bengtsson
Nya Vägen 1 515 34 Viskafors
033 298242 / 0705 294390

Med Vänliga Hälsningar
Mikael Bengtsson
Nya Vägen 1 515 34 Viskafors
033 298242 / 0705 294390
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Diarienummer

2013-01-02

Handläggare, telefon

Kommunstyrelsen

Motion: Den bästa energin är den som inte används
Kommunstyrelsens diarienummer: 2009/KS0588

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Fristadbostäder AB:s styrelse avstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Fristadbostäder AB:s styrelse tycker motionen är bra men tar bara upp en självklarhet
i vår vardag.
Nämndens yttrande i sin helhet
100% av Fristadbostäder AB:s fastigheter värms med fjärrvärme. 29% av våra
driftkostnader kommer ifrån uppvärmning av våra fastigheter. Således är det av
högsta prioritet att jobba med att hålla nere energiförbrukningen vilket vi gör och har
gjort i flera år.
Fristadbostäder AB:s styrelse anser att det är en självklarhet att alltid sträva efter att
nå lägsta möjliga energiförbrukning på våra fastigheter. Vid alla renoveringar och
åtgärder som görs ställs alltid kostnaden mot vilken nivå på energiförbrukning som vi
kan nå för de pengar som vi kan avsätta.
Passivhusteknik är en bra lösning bland många men kan ibland vara alltför kostsam,
vi har en ekonomisk verklighet att leva upp till. Vem ska betala?
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

Gun-Britt Persson
Ordförande
Kjell-Ove Sethson
VD
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Svar på motion av Heiti Ernits (MP): Utreda möjligheterna för Industriell symbios i Borås.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

2016-03-16
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-03-22
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0335 370
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2016-03-15/Magnus Widén

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-04-04

Dnr 2012/KS0335

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Heiti Ernits (MP): Utreda möjligheterna för Industriell symbios i Borås.
Heiti Ernits (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 april 2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige rekommenderar att Borås Energi och
Miljö AB undersöker tillsammans med andra berörda aktörer och förvaltningar förutsättningen för industriell symbios och realistiska tillämpningar tillsammans med näringslivet och adekvata organisationer. Industriell symbios handlar om att koppla
samman olika energi- och materialflöden mellan industrier eller produktionsanläggningar för att nyttja resurser på ett effektivt sätt, exempelvis att ta tillvara och nyttiggöra ett överskott av energi eller en restprodukt.
Motionen har varit remitterad till Borås Energi och Miljö AB, som inkommit med
svar. I bolagets bilagda svar framgår att motionärens intention tillstyrks, men bolaget
menar att de redan idag har detta uppdrag enligt nuvarande ägardirektiv och därför
inte behöver något nytt uppdrag inom industriell symbios. Bolaget arbetar kontinuerligt för att främja en god och långsiktigt hållbar energiförsörjning, och detta arbete
sker i samverkan med de som bor och verkar i Borås.
Kommunstyrelsen biträder svaret från Borås Energi och Miljö AB. Det är viktigt att
verka för en industriell symbios och att ta vara på stadens energi- och materialströmmar och omvandla dem till nyttigheter. Borås Energi och Miljö AB har detta uppdrag
redan idag genom befintliga ägardirektiv.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Magnus Widén
Bilaga 1: Remissvar från Borås Energi och Miljö AB
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Utreda möjligheterna för Industriell symbios i Borås

Industriell ekologi (IE) är en gren inom miljöteknik där det industriella systemet och dess miljöpåverkan
studeras ur ett helhetsperspektiv. Den bärande punkten inom industriell ekologi är att vända miljöproblem till
affärsmöjligheter genom systemlösningar som nyttjar befintliga teknologiska eller bioekologiska resurser på ett
effektivt sätt. IE syftar till att utveckla det industriella systemet till att verka mer som ett naturligt kretslopp.
Industriell symbios (IS) som är den undergren till industriell ekologi, handlar om att koppla samman
olika energi- och materiaflöden mellan industrier eller produktionsanläggningar för att nyttja resurser på ett
effektivt sätt. Ett vanligt förekommande exempel på IS är att ett företag nyttiggör ett överskott av energi eller en
restprodukt från ett annat, ofta närliggande företag.
IS handlar alltså om att skapa samverkan mellan olika aktörer för att uppnå ett gemensamt ekonomisk
och/eller miljömässigt nytta. Genom IS kan material- och energiflöden slutas eller optimeras exempelvis genom
systemlösningar där ena industrins avfall kan bli råmaterial för en annan industri.
I Linköping utreder man möjligheten att skapa en resurseffektiv systemlösning där miljöprestandan
för Tekniska Verken förbättras samtidigt som spillvärme, koldioxid och biogödsel (från rötningsprocessen)
används för att (när)producera mat tillsammans med lokala företag (Andersson 2010). Även Norrköping utreder
frågan tillsammans med intressenter från näringslivet. Det finns i dagsläget några få aktörer i Sverige som
använder sig av industriell symbios (IS) för att producera mat. Tomater som drivs upp i växthus som är oljeeller naturgasuppvärmda beräknas ha den största klimatpåverkan av alla grönsaker som vi äter. Därför är
tomatodlingar extra intressanta i sammanhanget.
Sveriges näst största tomatodling heter Elleholms tomatodling AB och är ett familjeägt Blekingeföretag
med ett 20-tal anställda. Odlingen sker i ett växthus som är 2.55 hektar stort och som värms upp med
överskottsvärmen från massabruket Södra Cell. Växthuset har ett maximalt effektbehov på 6.6 MW under årets
kallaste dagar och kräver årligen 7500 MWh från industrin (ibid). För att ytterligare öka produktionstakten i
anläggningen sprutas koldioxid (överskott) från en annan närliggande industri industri in i växthuset. Växthuset
producerar 1.350.000 kg tomater per år (cirka 100.000 tomater per dag).
. Tomater som produceras i växthus som nyttjar industriella överskottsresurser kan ha uppemot 80
gånger mindre klimatpåverkan än tomater odlade i konventionella växthus (Andersson 2010). En genomsnittlig
odling i Sverige bidrar med 0.941 kg koldioxidekvivalenter per kg tomater; biobränsledriven tomatproduktion
bidrar med 0,446 kg CO2-ekv; produktion som drivs av fossila bränslen bidrar med 2,381 kg CO2-ekv; Elleholms
tomatodling 0,053 kg CO2-ekv och industriell symbios för Tekniska verken i Linköping beräknas bidra med 0,012
kg CO2-ekv/kg tomater (Andersson 2010:56).
Det finns således stora miljö- och klimatvinster att göra med industriell symbios, samtidigt som
miljöprestandan för industrierna ökar tack vare att spillenergi och andra slags biprodukter nyttjas på ett effektivt
sätt. Motionären tror att det finns utrymme för lösningar som bygger på industriell symbios i Borås. Staden
bedriver storskalig fjärrvärme- och biogasproduktion som genererar restprodukter som går att nyttja för olika
ändamål.

Därför föreslår miljöpartiet de Gröna:
Att kommunfullmäktige rekommenderar att Borås Miljö och Energi AB undersöker tillsammans
andra berörda aktörer och förvaltningar förutsättningen för industriell symbios (IS) och realistiska
tillämpningar tillsammans med näringslivet och adekvata organisationer.
Referenser
Andersson, Stina (2010) “Resurseffektivare energi- och växthusföretag genom industriell symbios”. Linköpings
Universitet.

Borås Stad,
Kommunstyrelsens
Förvaltningsbrevlåda
boras.stad@boras.se

Remissvar på Motion Utreda möjligheterna
för Industriell symbios i Borås
Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0335
Borås Energi och Miljö AB genomför många olika åtgärder för att flytta fram
positionerna mot drömmen om att Borås ska vara en fossilbränslefri
kretsloppsstad. Ambitionen med detta är att ta vara på jordens resurser och
skapa en bra stadsmiljö.
Borås Energi och Miljö delar motionärens uppfattning om att det finns
utrymme för lösningar som bygger på industriell symbios i Borås. Det är dock
ett pågående arbete som bolaget redan idag bedriver inom ramen för sitt
ägardirektiv som säger att bolaget ska främja en god och långsiktigt hållbar
energiförsörjning.
Arbetet sker i samverkan med de som bor och verkar i Borås. Exempel på det
är solcellerna på Simonsland och ångleveranser från Ryaverket till FOV
Fabrics. Som ytterligare exempel kan nämnas att bolaget samverkar med
biobränsleleverantörerna som mottager biobränsleaskan för att återföra
näringsämnen till skogen.
Bolaget startade Waste Refinery som är ett nationellt kunskapscenter inom
avfallshantering med SP och Högskolan som två av många andra parter.
Genom Waste Recovery, idag en sammanslutning mellan SP, Högskolan,
Borås Stad och bolaget, förmedlar vi våra kunskaper till de som vill utveckla
infrastrukturen inom avfallshantering.
Borås Energi och Miljö anser således att vi redan idag har det uppdrag som
motionären föreslår och behöver därför inget nytt uppdrag inom industriell
symbios.
Styrelsen för Borås Energi och Miljö AB
Ulf Sjösten
Ordförande

Borås Energi och Miljö AB Besöksadress Västerlångg. 10 (kontor), Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor) Postadress Box 1713, 501 17 Borås
Växel 033 35 81 00 Kundcenter 020 97 13 00 Fax 033 35 71 61 E-post kund@borasem.se Org nr 556527-5590 Ingår i Borås Stadshus AB

www.borasem.se
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Svar på motion av Anna Christensen (M), Patric
Cerny (L), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Internet på äldreboenden för en mer
innehållsrik vardag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionärernas förslag överlämnas till Vård- och äldrenämnden för handläggning.
Motionen förklaras besvarad.

2016-03-16
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-03-22
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0600 005
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 43
Datum/avdelningschef: 2016-03-16/Magnus Widén

Programområde: 3
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Dnr 2012/KS0600

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny (L), Sven-Erik Håkansson (C) och
Hans Gustavsson (KD); Internet på äldreboenden för en mer innehållsrik vardag.
Anna Christensen (M), Patric Cerny (L), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD) har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 september 2012
lämnat en motion om internet på äldreboenden för en mer innehållsrik vardag.
Motionen har remitterats till de tre stadsdelsnämnderna. SDN Norr och SDN Väster
har avstyrkt motionen med i stort sett likalydande motiveringar. SDN Öster har tillstyrkt motionen.
Kommunstyrelsen konstaterar att stadsdelsnämnderna har olika uppfattning. Detta
medför att frågan behöver belysas ytterligare och är en orsak till att motionen inte
besvarades omgående.
I ett skede när stadsdelsnämnderna håller på att avvecklas förefaller det inte lämpligt
att arbeta vidare för att försöka uppnå en gemensam ståndpunkt. Istället anser Kommunstyrelsen att det är lämpligt att frågan överlämnas till den nya Vård- och äldrenämnden, som ju kommer att bli ansvarig för äldreboendena. Kommunstyrelsen bedömer att avgörandet av de berörda frågorna ligger inom ramen för det ansvar, som
den nya nämnden kommer att ha som huvudman för äldreboendena. Ärendet behöver alltså inte återkomma till Kommunfullmäktige. Som en förutsättning för detta
gäller dock den vanliga begränsningen att kostnaderna skall hållas inom ramen för de
totala driftanslag som nämnden disponerar.
I ett ärende av detta slag skall samråd ske med pensionärsråd. Det blir en uppgift för
Vård-och äldrenämnden att beakta detta utifrån de samrådsformer som kommer att
gälla för den nya organisationen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionärernas förslag överlämnas till Vård- och äldrenämnden för handläggning
Motionen förklaras besvarad
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KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

MOTION

Kommunfullmäktige
2012-09-20

Internet på äldreboenden för en mer innehållsrik vardag

Vi lever idag i ett samhälle där datorer är ett ständigt inslag i vår vardag. Detta gäller oavsett
om vi vill hålla kontakten med nära och kära eller kommunicera med myndigheter. Datorer
och internet har blivit en naturlig del av vårt samhälle som vi inte klarar oss utan. Vår
äldreomsorg borde följa denna utveckling. Därför föreslår allianspartierna att det nu införs
trådlöst internt och köps in en eller flera datorer till samtliga äldreboenden i Borås Stad utan
extra kostand för de boende.
Även på ålderns höst är kontakten med vänner, bekanta och föreningar värdefulla. Behovet
av att hålla sig uppdaterad om vad som händer både i Borås eller resten av världen försvinner
inte med åren. Därför tycker vi att samtliga boenden på stadens äldreboenden bör ges
möjligheten att kunna använda datorer och internet som ett dagligt redskap. Detta skulle
tillgodose kommande generationers efterfrågan samtidigt som det skulle skapa en mer
innehållsrik vardag för dem som redan bor där.
Genom att införa trådlöst internet och en eller flera datorer på samtliga äldreboenden i Borås
Stad kan vi förbättra livskvaliteten för de äldre. Det lägger grunden för nya möjligheter och
moderniserar äldreomsorgen för både boende, anställda och anhöriga.

Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:

– Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att införa trådlöst internet på samtliga äldreboenden i
Borås Stad utan extra kostnad för de boende.
– Stadsdelsnämnderna får uppdrag att köpa in en eller flera stationära datorer till samtliga
äldreboenden i Borås Stad utan extra kostnad för de boende.

Anna Christensen (M)
Patric Cerny (FP)
Sven-Erik Håkansson (C)
Hans Gustavsson (KD)

BESLUT
Sammanträdesdatum 2012-12-17
2012/SDNO0141
Handläggare:
Inger Krefors

Kommunstyrelsen

Remissvar: Motion - Internet på äldreboenden för en
mer innehållsrik vardag
Kommunstyrelsen diarienummer: 2012/KS0600

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motion om internet på
äldreboenden för en mer innehållsrik vardag.
Nämndens yttrande
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen- Internet på äldreboenden för en
mer innehållsrik vardag för brukarna. Stadsdelnämnden Öster föreslår
Kommunfullmäktige besluta att: stadsdelsnämnderna får i uppdrag att införa
trådlöst internet samt att köpa in en eller flera stationära datorer till samtliga
äldreboenden i Borås Stad utan extra kostnad för brukarna.. Även på ålderns
höst är kontakten med vänner, bekanta och föreningar värdefulla och tillgång till
dator och internet kan ge brukarna en mer innehållsrik vardag.
I stadsdel Öster finns i dagsläget tillgång till dator och internet på
några av nämndens äldreboenden.

STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Anna Christensen
Ordförande

Rita Johansson
Stadsdelschef
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Datum

Diarienummer

2012-12-17

2012/SDNV0192

Anita Gyllensten
Utredningssekreterare
Sara Younes
Praktikant

Kommunstyrelsen

Motion: Internet på äldreboenden för en mer
innehållsrik vardag
Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0600

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Att avstyrka motionens förslag att införa gratis trådlöst internet och att köpa
in stationära datorer på samtliga äldreboenden.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Motionärerna föreslår att det införs trådlöst internet och köps in en eller flera datorer
till samtliga äldreboenden i Borås Stad utan extra kostnad för de boenden.
En kommun kan inte erbjuda gratistjänster på en marknad där det finns privata
aktörer, det är därför inte möjligt att införa gratis trådlöst internet för boende på
äldreboenden. Det är viktigt att äldreboenden kan följa med i utvecklingen inom IT
och använda det som bidrar till att göra den dagliga vården och omsorgen bättre och
mer innehållsrik. En utredning behöver se över vilken typ av IT och vilken teknisk
utrustning som är den bästa för verksamheten och då även se över de ekonomiska
och juridiska konsekvenserna.
Nämndens yttrande i sin helhet
En motion har lämnats in från Allianspartierna om internet på äldreboenden för en
mer innehållsrik vardag. De föreslår att trådlöst internet ska införas på samtliga
äldreboenden i Borås Stad utan extra kostnad för de boende, samt att
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stadsdelsnämnderna får i uppdrag att köpa in en eller flera stationära datorer till
samtliga äldreboenden utan extra kostnad för de boende.
Förslagen grundar sig på att datorer och internet är en del av vardagen och bör vara
så även för de boende. Det är viktigt för att hålla kontakten med nära och kära eller
kommunicera med myndigheter. Det finns alltid ett behov av att hålla sig uppdaterad
om vad som händer både i Borås eller resten av världen. Det lägger grunden för nya
möjligheter och moderniserar äldreomsorgen för både boende, anställda och
anhöriga.
Det finns hinder för Borås Stad att kunna införa trådlöst internet för de boende, då
en kommun inte kan erbjuda gratistjänster på en marknad där det finns privata
aktörer. Det gäller både internet och telefoni. Ett äldreboende kan ha trådlöst internet
för sin verksamhet och använda det för de boende i olika aktiviteter.
Äldreboenden behöver som all kommunal verksamhet vara med i utvecklingen inom
IT. De behöver använda det som i det dagliga arbetet med vård och omsorg bidrar till
en innehållsrik dag, med aktiviteter för de boende. Det är exempelvis att det finns
tillräckligt med modern IT utrustning. Surfplattor kanske kan vara mer intressant och
lättanvänt än stationära datorer. En utredning behöver se över vilken typ av IT och
vilken teknisk utrustning som är den bästa för verksamheten och då även se över de
ekonomiska och juridiska konsekvenserna.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Kerstin Hermansson (C), Alexis Mouschopanis (M), Gunvie Peeker (M), Joakim
Malmberg (FP) och Pär Sundbaum (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag om
att tillstyrka motionen.
Lennart Andreasson
Ordförande
Malin Aronsson
Förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVELSE
2012-11-28

1 (2)
2012/SDNV0192

Sara Younes
Praktikant
033 35 36 51
Anita Gyllensten
Utredningssekreterare
033 35 38 54

Yttrande över motion: Internet på äldreboenden för
en mer innehållsrik vardag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Att avstyrka motionens förslag att införa gratis trådlöst internet och
att köpa in stationära datorer på samtliga äldreboenden.
Sammanfattning
Motionärerna föreslår att det införs trådlöst internet och köps in en eller
flera datorer till samtliga äldreboenden i Borås Stad utan extra kostnad för
de boenden.
En kommun kan inte erbjuda gratistjänster på en marknad där det finns
privata aktörer, det är därför inte möjligt att införa gratis trådlöst internet
för boende på äldreboenden. Det är viktigt att äldreboenden kan följa med i
utvecklingen inom IT och använda det som bidrar till att göra den dagliga
vården och omsorgen bättre och mer innehållsrik. En utredning behöver se
över vilken typ av IT och vilken teknisk utrustning som är den bästa för
verksamheten och då även se över de ekonomiska och juridiska
konsekvenserna.
Yttrandet i sin helhet
En motion har lämnats in från allianspartierna om internet på äldreboenden
för en mer innehållsrik vardag. De föreslår att trådlöst internet ska införas
på samtliga äldreboenden i Borås Stad utan extra kostnad för de boende,
samt att stadsdelsnämnderna får i uppdrag att köpa in en eller flera
stationära datorer till samtliga äldreboenden utan extra kostnad för de
boende.

TJÄNSTESKRIVELSE
2012-11-28
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2012/SDNV0192

Sara Younes
Praktikant
033 35 36 51
Anita Gyllensten
Utredningssekreterare
033 35 38 54
Förslagen grundar sig på att datorer och internet är en del av vardagen och
bör vara så även för de boende. Det är viktigt för att hålla kontakten med
nära och kära eller kommunicera med myndigheter. Det finns alltid ett
behov av att hålla sig uppdaterad om vad som händer både i Borås eller
resten av världen. Det lägger grunden för nya möjligheter och moderniserar
äldreomsorgen för både boende, anställda och anhöriga.
Det finns hinder för Borås Stad att kunna införa trådlöst internet för de
boende, då en kommun inte kan erbjuda gratistjänster på en marknad där
det finns privata aktörer. Det gäller både internet och telefoni. Ett
äldreboende kan ha trådlöst internet för sin verksamhet och använda det för
de boende i olika aktiviteter.
Äldreboenden behöver som all kommunal verksamhet vara med i
utvecklingen inom IT. De behöver använda det som i det dagliga arbetet
med vård och omsorg bidrar till en innehållsrik dag, med aktiviteter för de
boende. Det är exempelvis att det finns tillräckligt med modern IT
utrustning. Surfplattor kanske kan vara mer intressant och lättanvänt än
stationära datorer. En utredning behöver se över vilken typ av IT och vilken
teknisk utrustning som är den bästa för verksamheten och då även se över
de ekonomiska och juridiska konsekvenserna.
Samverkan
Ärendet har inte varit aktuellt för samverkan.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Malin Aronsson
Stadsdelschef

1(3)
Helen Magnusson
Områdeschef Hemtjänst och
Vård- och omsorgsboende

2013-01-31

Dnr 2012/SDNN0158

Svar på Remiss Motion Internet på
äldreboenden för en mer innehållsrik vardag
Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0600

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker Motion Internet på äldreboenden för en
mer innehållsrik vardag.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Motionärerna föreslår att det införs trådlöst internet och köps in en eller
flera datorer till samtliga äldreboenden i Borås Stad utan extra kostnad för
de boenden.
En kommun kan inte erbjuda gratistjänster på en marknad där det finns
privata aktörer, det är därför inte möjligt att införa gratis trådlöst internet för
boende, i deras lägenheter, på äldreboenden.
Stadsdelsnämnden tycker att det är viktigt att äldreboenden följer med i
utvecklingen inom IT och använder det på ett sätt som bidrar till att göra
den dagliga vården och omsorgen bättre och mer innehållsrik. En utredning
behöver se över vilken typ av IT och vilken teknisk utrustning som är den
bästa för verksamheten och då även se över de ekonomiska och juridiska
konsekvenserna. På varje vård- och omsorgsboende inom stadsdelen finns
datorer med uppkoppling mot Internet som är tillgängliga för brukarna.

Nämndens yttrande i helhet
En motion har lämnats in från allianspartierna om internet på äldreboenden
för en mer innehållsrik vardag. De föreslår att trådlöst internet ska införas
på samtliga äldreboenden i Borås Stad utan extra kostnad för de boende,
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Helen Magnusson
Områdeschef Hemtjänst och
Vård- och omsorgsboende

2013-01-31

Dnr 2012/SDNN0158

samt att stadsdelsnämnderna får i uppdrag att köpa in en eller flera
stationära datorer till samtliga äldreboenden, utan extra kostnad för de
boende. Förslagen grundar sig på att datorer och internet är en del av
vardagen och bör vara så även för de boende. Det är viktigt för att hålla
kontakten med nära och kära eller kommunicera med myndigheter. Det
finns alltid ett behov av att hålla sig uppdaterad om vad som händer både i
Borås eller resten av världen. Det lägger grunden för nya möjligheter och
moderniserar äldreomsorgen för både boende, anställda och anhöriga.
Det finns hinder för Borås Stad att införa trådlöst internet för de boende i
deras lägenheter, då en kommun inte kan erbjuda gratistjänster på en
marknad där det finns privata aktörer. Detta gäller både internet och
telefoni. Ett äldreboende kan dock ha trådlöst internet för sin verksamhet
och använda det för de boende i olika aktiviteter.
På samtliga vård- och omsorgsboenden i stadsdel Norr har brukarna
möjlighet att nyttja verksamhetens datorer och använda Internet. ITanvändandet kan dock utvecklas inom äldreomsorgen.
Äldreboenden behöver som all kommunal verksamhet vara med i
utvecklingen inom IT. De behöver använda det som i det dagliga arbetet
med vård och omsorg bidrar till en innehållsrik dag, med aktiviteter för de
boende. Det är exempelvis att det finns tillräckligt med modern ITutrustning. Surfplattor kanske kan vara mer intressant och lättanvänt än
stationära datorer. En utredning behöver se över vilken typ av IT och vilken
teknisk utrustning som är den bästa för verksamheten och då även se över
de ekonomiska och juridiska konsekvenserna.
På grund av hinder att erbjuda trådlöst internet utan kostnad för boenden i
deras lägenheter samtidigt som boenden på vård- och omsorgsboenden i
stadsdel Norr redan idag kan använda sationära datorer med Internetuppkoppling avstyrker Stadsdelsnämnden motionen.
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Helen Magnusson
Områdeschef Hemtjänst och
Vård- och omsorgsboende

2013-01-31

Dnr 2012/SDNN0158

Remissinstans
Pensionärsrådet i stadsdel Norr behandlade motionen vid sitt möte
2012-11-06. Pensionärsorganisationerna anser att tillgången till Internet på
våra äldreboenden ska höjas och att möjligheten till Skype är viktig.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2013-01-28.
Barnkonsekvensanalys, BKA
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Nej.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Nej.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef
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Svar på motion av Kerstin Hermansson(C) och Cecilia Andersson (C); Ny idrottshall på Myråsskolan
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.

2016-03-16
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-03-22
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0193 291
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 43
Datum/avdelningschef: 2016-03-16/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(1)
2016-04-04

Dnr 2014/KS0193

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Kerstin Hermansson(C) och
Cecilia Andersson (C); Ny idrottshall på Myråsskolan
Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C) har till Kommunfullmäktiges
sammanträde de 20 februari 2014 lämnat en motion om ny idrottshall på Myråsskolan. Motionen har remitterats till Stadsdelsnämnden Öster, Fritids- och folkhälsonämnden och Lokalförsörjningsnämnden. Remissyttrandena biläggs.
I budgeten för 2016 konstaterades att Lokalförsörjningsnämnden har ett uppdrag att
göra en förstudie för om- och tillbyggnad av Myråsskolan. Företrädare för Kommunstyrelsen, Lokalförsörjningsnämnden och Stadsdelsnämnden Öster har därefter samrått om projektet vid ett anläggningsråd. Då angavs en inriktning för skolans storlek.
Planeringen för en om- och tillbyggnad av Myråsskolan har alltså startat. Ett moment
i denna planering blir med självklarhet att ta ställning till behovet av idrottslokaler.
Därigenom kommer motionärernas förslag att utredas. Slutligt ställningstagande till
behovet av en ny idrottshall blir en del av prövningen av omfattningen av om- och
tillbyggnaden av skolan.
Kommunstyreslen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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MOTION
Centerpartiet

2014-02-20
Kommunfullmäktige

Ny idrottshall på Myråsskolan!
Myråsskolan i Brämhult är med sina 400-500 elever en av Sveriges största låg- och
mellanstadieskolor. Möjligheterna för eleverna att utöva sina lektioner i idrott och hälsa
inomhus är dock minimala då den gymnastiksal som finns på Myråsskolan inte ens med god
vilja kan sägas uppfylla dagens krav på en funktionell idrottshall. Mot bakgrund av att många
barn och ungdomar inte rör på sig så mycket som vore önskvärt i dagens samhälle har ämnet
idrott och hälsa blivit allt viktigare. Ämnet i sig syftar till att eleverna ska utveckla allsidiga
rörelseförmågor, att de ska få ett intresse för friluftsliv och att de ska vara fysiskt aktiva.
Myråsskolan har ett fint läge i Brämhult, så möjligheter att undervisa eleverna i friluftsliv
saknas inte. Värre är det med den del av idrottslektionerna som spenderas inne och som
kräver tillgång till ytor och till redskap. Idrottshallen vid Myråsskolan är en av kommunens
minsta och mäter endast 10 x 16 meter, en standardhall uppgår till 20 x 40 meter.
Myråsskolan har idag nästan 500 elever, från förskolan upp till årskurs 6, och dessa behöver
få en bättre idrottshall för att kunna tillgodogöra sig ämnet idrott och hälsa på ett bra sätt. Det
är därför viktigt utifrån elevernas behov att de får en ändamålsenlig idrottshall.
Vi i Centerpartiet yrkar därför att Kommunfullmäktige beslutar att
– En ändamålsenlig och funktionell idrottshall byggs vid Myråsskolan för att bättre tillgodose
skolans behov.
Kerstin Hermansson (C)
Cecilia Andersson (C)

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2014-04-03

§ 35

2014/FF0032

Yttrande över motion om ny idrottshall på Myråsskolan
Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C) har i en motion till Kommunfullmäktige yrkat
att en ändamålsenlig och funktionell idrottshall byggs vid Myråsskolan för att bättre tillgodose
skolans behov. Motionärerna skriver att möjligheterna för eleverna att utöva sina lektioner i idrott
och hälsa inomhus är minimala då den nuvarande hallen inte uppfyller dagens krav på en
funktionell idrottshall.
Myråsskolan i Brämhult är med sina 400-500 elever en av Sveriges största låg- och
mellanstadieskolor.
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till alla satsningar som stimulerar till ökad rörelse och
motorikträning för barn och unga. En fullstor idrottshall på Myråsskolan ger barn och ungdomar
stora möjligheter till fysisk aktivitet under hela året. Sett ur ett folkhälsoperspektiv är satsningen bra
inte bara för barn och unga, utan även för unga vuxna och äldre som kan nyttja hallen på kvällsoch helgtid.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen om en ny idrottshall på Myråsskolan.
Vid protokollet
Malin Andersson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2014-04-08
Cecilia Andersson
Ordförande

Ann-Katrin Kjöllerström

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2014-04-09.

Malin Andersson
Sekreterare
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Datum

Diarienummer

2014-03-25

2014/FF0032

Tommy Jingfors, 033 - 357366

Kommunstyrelsen

Yttrande över ny idrottshall på Myråsskolan
Kommunstyrelsens diarienummer:

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen om en ny idrottshall på
Myråsskolan.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till alla satsningar som stimulerar till ökad
rörelse och motorikträning för barn och unga. En fullstor idrottshall på Myråsskolan
ger barn och ungdomar stora möjligheter till fysisk aktivitet under hela året. Sett ur ett
folkhälsoperspektiv är satsningen bra inte bara för barn och unga, utan även för unga
vuxna och äldre som kan nyttja hallen på kvälls- och helgtid.
Nämndens yttrande i sin helhet
Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C) har i en motion till
Kommunfullmäktige yrkat att en ändamålsenlig och funktionell idrottshall byggs vid
Myråsskolan för att bättre tillgodose skolans behov. Motionärerna skriver att
möjligheterna för eleverna att utöva sina lektioner i idrott och hälsa inomhus är
minimala då den nuvarande hallen inte uppfyller dagens krav på en funktionell
idrottshall. Myråsskolan i Brämhult är med sina 400-500 elever en av Sveriges största
låg- och mellanstadieskolor.
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till alla satsningar som stimulerar till ökad
rörelse och motorikträning för barn och unga. En fullstor idrottshall på Myråsskolan
ger barn och ungdomar stora möjligheter till fysisk aktivitet under hela året. Sett ur ett
folkhälsoperspektiv är satsningen bra inte bara för barn och unga, utan även för unga
vuxna och äldre som kan nyttja hallen på kvälls- och helgtid.

2

Förvaltningens övervägande
Fritids- och folkhälsoförvaltningen konstaterar att motionen i första hand avser att
förbättra förutsättningarna för skoleleverna på låg- och mellanstadiet. I Fritids- och
folkhälsonämndens prioriteringar i lokalresursplanen 2015-2017 finns inte
Myråsskolan med som en prioriterad hall. Dock är förvaltningen positiv till initiativet
som även kommer att förbättra förutsättningarna för stadens föreningsliv att nyttja
hallen på kvällar och helger.
Den nuvarande idrottshallen har en låg utnyttjandegrad, ca 27% beläggning, på kvällar
och helger. Anledningen är hallens storlek och de begränsade förutsättningarna att
bedriva en funktionell verksamhet. En fullstor idrottshall i Borås har i genomsnitt en
beläggning på ca 90%.
Sett ur ett folkhälsoperspektiv är satsningen ett steg i rätt riktning. Ju bättre
förutsättningar barn och ungdomar får att bedriva fysisk aktivitet, desto större chans
till ett ökat välbefinnande. Ett framgångsexempel är ”Bunkefloprojektet” som
startade 1999 på Ängslättskolan i Bunkeflostrand utanför Malmö. Här har man
medvetet i många år arbetat för att stödja en ny livsstil med ökad fysisk aktivitet under
skoltid. Bunkeflomodellen har högsta ackreditering politiskt, idrottsligt och
forskningsmässigt.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Ordförande
Cecilia Andersson
Förvaltningschef
Tommy Jingfors

BESLUT

1 (1)

Sammanträdesdatum 2014-04-23
2014/SDNO0021
Handläggare
Göran Carlsson

Kommunstyrelsen

Remiss, motion: Ny idrottshall på Myråsskolan
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen – Ny idrottshall på Myråsskolan
under förutsättning att projektet inte äventyrar en eventuell kommande om- och tillbyggnad
av skollokalerna på Myråsskolan.
Nämndens yttrande
I motionen beskrivs att nuvarande gymnastiksal på Myråsskolan inte uppfyller dagens krav
på en funktionell idrottshall. Motionären pekar på att en bättre idrottshall behövs för att
skolans elever bättre ska kunna tillgodogöra sig ämnet idrott och hälsa på ett bra sätt.
Stadsdelsnämnden Öster är positiv till satsningar som kan leda till att barn och ungdomar är
fysiskt aktiva i tidiga åldrar. Ändamålsenliga och funktionella lokaler och anläggningar är
självklart viktigt för att understödja hälsa och friskvård.
När det gäller Myråsskolan har Stadsdelsnämnden Öster 2013-03-26 hos
Lokalförsörjningsnämnden begärt en förstudie och kostnadsberäkning av en om- och
tillbyggnad av skolan. Förstudien beräknas vara genomförd under våren 2014. I förstudien
belyses upprustningsbehov av bland annat matsalsbyggnaden, skolgården, entrédelen samt
att skolan i dagsläget saknar ändamålsenliga lokaler för bildlektioner, skolbibliotek,
grupprum samt arbetsplatser för pedagogisk personal. Förstudien bör ta hänsyn till en
eventuell ombyggnad/tillbyggnad av en idrottshall. Placeringen av en idrottshall bör ske
utifrån en helhetssyn på hela området.
Stadsdelsnämnden Öster menar att det i den kommande investeringsplanen för Borås Stad
finns skäl att prioritera Myråsskolans eventuella om- och tillbyggnad före en eventuell
idrottshall.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ulf Sjösten
Ordförande

Inger Krefors
Ställföreträdande tf Stadsdelschef
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Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv) angående
iordningställande av beachvolleyplan i Stadsparken för att
främja ungas hälsa
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

2016-03-16

Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-03-22

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2006/KS0558 821
Handläggare: Roger Cardell, tfn 033-35 70 40
Datum/avdelningschef: 2016-03-16/Magnus Widén

Programområde: 3
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2006/KS0558

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv)
angående iordningställande av beachvolleyplan i
Stadsparken för att främja ungas hälsa
Kerstin Koivisto (Vägv) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17
augusti 2006 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Borås Stad
utreder möjligheten att iordningställa en beachvolleyplan i Stadsparken.
Motionären menar att vår vackra Stadspark skulle kunna utvecklas ännu mer i
syfte att få en så levande park som möjligt dels av brottsförebyggande skäl men
även av hälsofrämjande skäl.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som anför att
vikten av fysisk aktivitet för en god hälsa aldrig nog kan poängteras. Därför är
det av stor vikt att Stadsparken utformas så att den lockar till aktivitet för alla
åldrar, vid alla tidpunkter, så att man bidrar till att skapa en attraktiv, trygg och
levande stad. I de pågående utredningarna om Stadsparkens framtida utformning
samt Orangeriet i Stadsparken ingår dessa tankar. Fritids- och folkhälsonämnden
anser därför att vi bör avvakta utredningarna och inte gå händelserna i förväg.
Tekniska nämnden avstyrker motionen angående beachvolleyplan i Stadsparken.
Nämnden menar att Stadsparken i Borås likt andra centrala parker andas lugnhet
och eftertanke. Man började anlägga parker i slutet av 1800- talet så folk skulle
ha möjlighet att njuta och strosa runt bland växter, konstverk samt känna lugn
och harmoni. Vår stadspark används idag flitigt och det är meningen att man ska
kunna vistas i parken och uppleva stillhet. Tekniska nämndens ambition med
parken är att fortsätta på den inslagna vägen och ej omvandla parken till en
idrottsanläggning. Idrottsanläggningar finns på andra ställen och de är viktiga för
folkhälsan. Stadsparken är också viktig för folkhälsan men ur ett annat
perspektiv än idrottsperspektivet.
Kommunstyrelsen har tagit del och av nämndernas synpunkter och kommer att
beakta dessa i den pågående utredningen om stadsparkens framtida utformning.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
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KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd

Magnus Widén
Ekonomichef

2006/KS0558

Till Borås Kommunfullmäktige

Motion angående iordningställande av beachvolleyplan i Stadsparken för att främja ungas
hälsa.

Vi har en vacker Stadspark i vår stad men jag tror att det skulle kunna gå att utveckla den
ännu mer för att få en så levande park som möjligt både av brottsförebyggande men också av
hälsofrämjande skäl. Idag sjunker medlemsantalet i många föreningar och vi får fler och fler
föreningslösa ungdomar. Samtidigt ökar också BMI (body mass index) hos unga och
larmrapporter möter oss om att ungdomar rör på sig för lite. Båda dessa faktorer kommer få
stora socioekonomiska konsekvenser i framtiden om ingenting görs nu. En ny form av
aktiviteter sprider sig bland ungdomar idag och då är det viktigt att vuxna fångar upp detta.
Att ta sig ut i skog och mark är ofta mycket främmande för många speciellt för våra
invandrargrupper. Beachvolley är en relativt ny sport som ökat mycket i popularitet de sista
åren inte minst sen den blev en olympisk gren och den är enkel att utöva. En beachvolleyplan
i Stadsparken skulle med all sannolikhet bli oerhört populär för ungdomar. Eventuellt skulle
man också kunna anlägga en vanlig kalldusch i anslutning till planen då Viskans vatten
kanske inte lockar till bad i sin sträckning genom stadskärnan.

Med anledning av ovanstående föreslår jag:
att Borås Stad utreder möjligheten att iordningställa en Beachvolleyplan i Stadsparken.
Gånghester 2006-08-11
Kerstin Koivisto, Vägvalet

YTTRANDE
2012-04-26
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2006/FT0086 826

Susanne Carlsson
tel. 35 82 97
Kommunstyrelsen

Yttrande över Motion angående iordningställande av beachvolleyplan i
Stadsparken för att främja ungas hälsa
Dåvarande Fritids- och turistnämnden, nu Fritids- och folkhälsonämnden, har
fått möjlighet att yttra sig över motion angående iordningställande av
beachvolleyplan i Stadsparken för att främja ungas hälsa.
Vikten av fysisk aktivitet för en god hälsa kan aldrig nog poängteras. Därför är
det av stor vikt att Stadsparken utformas så att den lockar till aktivitet för alla
åldrar, vid alla tidpunkter, så att man bidrar till att skapa en attraktiv, trygg och
levande stad. I de pågående utredningarna om Stadsparkens framtida utformning
samt Orangeriet i Stadsparken ingår dessa tankar.
Fritids- och folkhälsonämnden anser därför att vi bör avvakta utredningarna och
inte gå händelserna i förväg.
Fritids- och folkhälsonämnden

Cecilia Andersson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Sida
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Datum

Ärendenummer

2012-09-10

2012/702 341 1

StenAnders Jöne, 033-35 76 96

Kommunstyrelsen

Motion angående iordningställande av beachvolleyplan i
Stadsparken för att främja ungas hälsa
Kommunstyrelsens diarienummer: 2006/KS0558

Nämndens beslut
Tekniska nämnden avstyrker motionen angående beachvolleyplan i Stadsparken.
Tekniska nämndens yttrande
Stadsparken är en grön lunga helt i centrum av Borås. Här låg en gång färgerier och
olika byggnader i anslutning till Viskan. Det låg tidigare en teater i Stadsparken som
revs 1983.
Där denna teater tidigare låg, planeras nu för en ny byggnad (Orangeriet). Boråsarna
har en Stadspark som likt andra centrala parker andas lugnhet och eftertanke. Man
började anlägga parker i slutet av 1800- talet så folk skulle ha möjlighet att njuta och
strosa runt bland växter, konstverk samt känna lugn och harmoni. Vår stadspark
används idag flitigt och det är meningen att man ska kunna vistas i parken och
uppleva stillhet.
Vår ambition med parken är att fortsätta på den inslagna vägen och ej omvandla
parken till en idrottsanläggning. Idrottsanläggningar finns på andra ställen och de är
viktiga för folkhälsan. Stadsparken är också viktig för folkhälsan men ur ett annat
perspektiv än idrottsperspektivet.
Vi vill därmed värna om Stadsparken i Borås och framhäva dess betydelse för
Boråsarna som en grön lunga i centrum.
Tekniska nämndens yttrande i sin helhet
Stadsparken är en grön lunga helt i centrum av Borås. Den har en historia som är
både fängslande och intressant. Här låg en gång färgerier och olika byggnader i
anslutning till Viskan. I början av 60-talet fanns det även planer på en stadsparksled
rakt igenom parken. Dessa planer skrotades då opinionen mot trafikleden blev för
stor.
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På detta område där kioskbyggnaden finns idag planeras nu en ny byggnad
”Orangeriet” som ska bli ett så kallat rådrum, där boråsarna kan få upplysningar om
vad som är på gång i staden och även få svar på olika frågeställningar om Borås.
I Stadsparken firas nationaldagen samt olika evenemang såsom hemvärnets dag,
sommartorsdagsdans med mera. Boråsarna har en Stadspark som likt andra centrala
parker andas lugnhet och eftertanke. Man började anlägga parker i slutet av 1800talet så folk skulle ha möjlighet att njuta och strosa runt bland växter, konstverk samt
känna lugn och harmoni.
Det finns idag i Sverige ett antal parker som ligger centralt och som används just i
detta syfte. Pildammsparken i Malmö, Örebro stadspark samt trädgårdsföreningen i
Göteborg respektive Lindköping har samma uppbyggnad och mål med sina centrala
parker. Dessa ett axplock av parker används som det en gång var tänkt, för rekreation
och eftertanke samt för olika evenemang som kräver gröna ytor. Vår stadspark
används idag flitigt och det är meningen att man ska kunna vistas i parken och
uppleva stillhet.
Vår ambition med parken är att fortsätta på den inslagna vägen och ej omvandla
parken till en idrottsanläggning. Idrottsanläggningar finns på andra ställen och de är
viktiga för folkhälsan. Stadsparken är också viktig för folkhälsan men ur ett annat
perspektiv än idrottsperspektivet.
Vi vill därmed värna om Stadsparken i Borås och framhäva dess betydelse för
Boråsarna som en grön lunga i centrum.
TEKNISKA NÄMNDEN

Alexis Mouschopanis (M)
Gunnar Isackson
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Svar på motion av Anna Christensen (M); Fritidsgårdar med profilinriktning
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionärernas förslag överlämnas till Fritids- och folkhälsonämnden för handläggning
Motionen förklaras besvarad

2016-03-16
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0772 827
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 43
Datum/avdelningschef: 2016-03-16/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(1)
2016-04-04

Dnr 2012/KS0772

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anna Christensen (M);
Fritidsgårdar med profilinriktning
Anna Christensen (M) har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december
2012 lämnat en motion om fritidsgårdar med profilinriktning.
Motionen har remitterats till de tre stadsdelsnämnderna och Ungdomsrådet. SDN
Norr och SDN Väster har avstyrkt motionen. SDN Öster har tillstyrkt motionen.
Ungdomsrådet ställer sig bakom förslaget. Remissyttrandena biläggs i sin helhet.
Kommunstyrelsen konstaterar att stadsdelsnämnderna har olika uppfattning. Detta
medför att frågan behöver belysas ytterligare och är en orsak till att motionen inte
besvarades omgående.
I ett skede när stadsdelsnämnderna håller på att avvecklas förefaller det inte lämpligt
att arbeta vidare för att försöka uppnå en gemensam ståndpunkt. Istället anser Kommunstyrelsen att det är lämpligt att frågan överlämnas till Fritids- och folkhälsonämnden, som ju kommer att bli ansvarig för fritidsgårdarena fr.o.m. 2017. Kommunstyrelsen bedömer att avgörandet av de berörda frågorna ligger inom ramen för
det ansvar, som denna nämnd kommer att ha som huvudman för fritidsgårdarna.
Ärendet behöver alltså inte återkomma till Kommunfullmäktige.
I ett ärende av detta slag skall även fortsättningsvis samråd ske med det som nu är
Ungdomsrådet. Det blir en uppgift för Fritids- och folkhälsonämnden att beakta detta
utifrån de samrådsformer som kommer att gälla för den nya organisationen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionärernas förslag överlämnas till Fritids- och folkhälsonämnden för handläggning
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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MOTION

2012-12-20

Fritidsgårdar med profilinriktning

Ungdomars fritidsintressen varierar över tid och kan se olika ut beroende på ålder och
bakgrund. När man är yngre kan idrott vara den främsta hobby, medan det några år senare
växer fram ett intresse för datorer och IT. För att skapa fler attraktiva aktiviteter för våra unga
på eftermiddagar och kvällar föreslår jag att Borås Stad inför fritidsgårdar med
profilinriktning.
Genom att fritidsgårdarna fokuserar på en typ av verksamhet kan ungdomar i större
utsträckning ges möjligheten att fördjupa sig inom de områden som verkligen intresserar dem.
Multimedia, idrott och hälsa, naturvetenskap är några exempel på profileringsområden, men
givetvis är det ungdomarnas egna önskemål som bör vara utgångspunkten.
Idag är fritidsgårdar en ovärderlig och trygg mötesplats för våra unga. Det är en mötesplats
där de kan träffa sina vänner och hitta på olika saker tillsammans i en drogfri miljö. Genom
att införa profilinriktning tror vi att fler ungdomar skulle lockas att besöka stadens
fritidsgårdar.

Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:

– Ge i uppdrag åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att införa fritidsgårdar med
profilinriktningar i Borås Stad.

Anna Christensen (M)

1 (3)
Lars Larsson
Områdeschef Fritid/Kultur/Lokalt inflytande

2013-02-28

Dnr 2012/SDNN0204 827

Svar på remiss Motion Fritidsgårdar med
profilinriktning
Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0772

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker Motion Fritidsgårdar med profilinriktning
och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Gården ska mobilisera engagemang, lärande och aktivitet och vara en resurs
för olika initiativ och idéer i närområdet. Detta förutsätter att gården är
öppen för alla ungdomar och intressen. En ensidig profil är i detta
sammanhang begränsande.
Stadsdelsnämnden Norr anser att fritidsgårdar med stark profilinriktning
riskerar att motverka de idéer och inriktningsmål som anges i det av
Kommunfullmäktige beslutade programmet för fritidsgårdsverksamhet.
Stadsdelsnämnden avstyrker därför motionen.

Nämndens yttrande i sin helhet
På de flesta fritidsgårdar sker en viss profilering av verksamheten beroende
på vad de ungdomar som för tillfället besöker gården har för intressen och
önskemål, men att profilera en fritidsgård för snävt och ensidigt talar emot
flera av de idéer som är bärande.
I det av Kommunfullmäktige beslutade programmet för fritidsgårdsverksamhet slås en mängd inriktningsmål fast. Det anges att alla ska vara
välkomna, gården ska vara öppen för olika perspektiv och demokrati på
riktigt är ett nyckelord.
Gårdarna fokuserar alltmer på delaktighet och verksamheten byggs kring
ungdomarnas erfarenheter, kunskap och intressen. Eftersom ungdomarna
som besöker gården växlar och likaså deras intressen måste fritidsgårdarna
vara flexibla och snabbt kunna förändra verksamheten. En ensidig profil
försvårar detta.
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Lars Larsson
Områdeschef Fritid/Kultur/Lokalt inflytande

2013-02-28

Dnr 2012/SDNN0204 827

I programmet lyfts fram att fritidsgården ska vara ett nav i närområdet och
ta initiativ till och underlätta nätverk mellan olika aktörer. Gården ska
mobilisera engagemang, lärande och aktivitet och vara en resurs för olika
initiativ och idéer i närområdet. Detta förutsätter att gården är öppen för alla
ungdomar och intressen. En ensidig profil är även i detta sammanhang
begränsande.

Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Ekonomiskt perspektiv
Profilering av fritidsgårdar innebär vanligtvis inte ökade kostnader, dock kan
val av viss typ av profil innebära en ökade kostnader.

Socialt perspektiv
Barn och unga

På verket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller
indirekt?
Beslutet berör direkt ungdomar då fritidsgårdarna besöks företrädesvis av
ungdomar.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja, Lokala ungdomsrådet i Norr har fått remissen, men har avböjt att svara.
Ungdomar har fått möjlighet att lämna synpunkter via fritidsgårdarnas
facebook-sidor.
Likabehandling

Valet av profil kan påverka vilka ungdomar som besöker fritidsgården och
kan få såväl negativ som positiv inverkan ur ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv.

Omvärldsperspektiv

3 (3)
Lars Larsson
Områdeschef Fritid/Kultur/Lokalt inflytande

2013-02-28

Dnr 2012/SDNN0204 827

Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2013-02-25.

Remissinstans
Ärendet har skickats på remiss till
- Lokala ungdomsrådet.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef

BESLUT

1

Sammanträdesdatum 2013-03-26
2012/SDNO0189
Handläggare
Kjell-Åke Karlsson

Kommunstyrelsen

Motion: Fritidsgårdar med profilinriktning
Nämndens yttrande
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten att införa
fritidsgårdar med profilinriktningar i Borås Stad.
Nu och sedan många år tillbaks har Borås fritidsgårdar satsat extra på olika inriktningar,
vilket kan tolkas som olika profiler. Någon aktiv marknadsföring av fritidsgårdarna utifrån
sin inriktning har dock varit begränsad.
Stadsdelsnämnden Öster noterar att i dagsläget har brukarinflytande fått en mer framskjuten
plats, vilket gör att det är ungdomarnas intressen som i allt högre grad styr inriktningen på
fritidsgårdarna.
De verksamheter som genomförs på fritidsgårdarna är i första hand inte till för att stärka
ungdomarna i ämnet som sådant, utan fungerar mer som ett verktyg för att bygga relationer
med ungdomarna som i sin tur skall hjälpa dem i sitt vuxenblivande.
Lokala Ungdomsrådet lyfter i sitt remissvar fram vikten av att fritidsgårdarna bör arbeta mer
aktivt med att marknadsföra olika teman som gårdarna arbetar med under året.
Stadsdelsnämnden Öster delar den synpunkten.
Stadsdelsnämnden Öster ser inget hinder i att fritidsgårdarna lyfter fram och marknadsför
olika teman förutsatt att de baseras på ungdomarnas intressen och tillstyrker därför
motionen.
Barnkonsekvensanalys
Kommer beslutet att beröra barn och ungdom nu eller i framtiden?
Ja.
Har barn och ungdom som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin mening?
Ja. Ungdomsrådet har lämnat synpunkter, se bilaga.

BESLUT
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Sammanträdesdatum 2013-03-26
2012/SDNO0189
Handläggare
Kjell-Åke Karlsson

Förslag till beslut på sammanträdet
Petter Löberg (S) föreslår att motionen avstyrks.
Ordförande Anna Christensen (M) föreslår att motionen tillstyrks.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Öster beslutar
att tillstyrka motionen.
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen Fritidsgårdar med profilinriktning.
Reservationer
Petter Löberg (S), Emina Beganovic (S), Bo-Göran Gunnarsson (MP),
Joakim Englund (S), Peter Lund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Anna Christensen
Ordförande

Rita Johansson
Stadsdelschef

Bilagor:
- Motion: fritidgårdar med profilinriktning
- Svar från Lokala Ungdomsrådet, Stadsdel Öster

Sida
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Datum

Diarienummer

2013-03-25

2012/SDNV0235

Marie-Louise Bengtsson
Områdeschef Kultur, Fritid och Lokalt inflytande

Kommunstyrelsen

Motion: Fritidsgårdar med profilinriktning
Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0772

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Att förslaget om fritidsgårdar med profilinriktning avslås.
2. Upprättat yttrande godkänns och sänds till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att yttra sig över en motion om
fritidsgårdar med profilinriktning. Då det i dag redan finns viss profilering på
fritidsgårdarna utifrån de ungdomar som just nu besöker gården kan en starkare
profilering få motsatt effekt och i stället bli begränsande.
Stadsdelsnämnden Väster har tagit del av det lokala Ungdomsrådets yttrande över
motionen.
Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att yttra sig om en motion rörande
”Fritidsgårdar med profilinriktning”. Motionären vill utreda möjligheten att införa
fritidsgårdar med profilinriktning i Borås Stad. Exakt vad som avses med
profilinriktning kan vara svårt att bedöma men flera av Borås Stad fritidsgårdar har
redan i dag en viss profilering.
Profileringen präglas framför allt av vad de ungdomar som för tillfället besöker
gården har för intresse och önskemål men också av den utrustning och kompetens
som finns på respektive ställe. Ett allt större fokus läggs på delaktighet och
verksamheten byggs kring de besökande ungdomarnas erfarenheter och kunskap.
Fritidsgårdsverksamheten har som mål att nå en bred besöksgrupp utifrån just
intressen och erfarenheter i syfte att skapa nya och spännande nätverk/kontakter. En
för stark profilering kan försvåra detta.

2

I det av KF beslutade programmet för fritidsgårdsverksamhet i Borås Stad betonas
fritidsgården som en mötesplats i närområdet där alla ska vara välkomna och där
delaktighet, inflytande och mångfald ska vara vägledande. En allt för stark profilering
kan därför även i detta hänseende bli begränsande.
På flera av Borås Stads fritidsgårdar visar statistik att flickor är klart
underrepresenterade bland besökarna. Profilering genom riktad verksamhet till vissa
grupper kan ibland vara ett sätt att försöka möta exempelvis flickors rätt till öppen
fritidsverksamhet.
Reservation
Kerstin Hermansson (C), Mats Brandt (C), Nancy Kindblad (M), Gunvie Peeker (M)
och Joakim Malmberg (FP) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Lennart Andreasson
Ordförande
Malin Aronsson
Förvaltningschef

REMISSVAR
2012-04-10

1 (2)
Dnr

Handläggare
Sakiba Ekic
Tfn. 033-35 82 02

Motion, Fritidsgårdar med profilinriktning
Ungdomsrådets yttrande i sammanfattning
Ungdomsrådets ledamöter ser positiv på denna satsning och ställer sig bakom
förslaget.
Ungdomsrådet lyfter några synpunkter när det gäller förslaget. Ledamöterna tror
att förslaget kan öka utbudet av aktiviteter för unga i Borås vilket är positivt.
Förslaget kan även leda till större delaktighet och inflytande över fritidsutbudet
för unga, detta ser ledamöterna särskilt positivt på. Det är också bra att samla
ungdomar efter intresse, det bidrar till att unga från olika delar i kommunen
träffas och lär känna varandra.
En oro som ungdomsrådet har kring förslaget är att det kan leda till att enbart en
viss grupp unga besöker fritidsgårdar. På grund av detta vore det viktigt med en
blandning av vanliga gårdar och gårdar med profilinriktning. Ungdomsrådet vill
särskilt lyfta fram att det är viktigt att ta tillvara på önskemål från unga och
fritidsgårdsbesökare innan fritidsgårdarnas profil arbetas fram, det är viktigt att
föra unga delaktiga från början av arbetet.
Ungdomsrådets yttrande i sin helhet
I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor, gymnasieskolor och
fritidsgårdar. De är oftast runt 20-30 personer. Representanterna som sitter i
ungdomsrådet skall vara valda av respektive elevråd eller gårdsråd. Syftet med
ungdomsrådet är att ungdomar skall få mer inflytande i kommunen så att Borås
Stad blir en bra stad för ungdomar att bo i. Ungdomsrådet vill kunna fånga upp
ungdomsfrågor från hela kommunen, däremot vill Ungdomsrådet poängtera att
de inte kan representera ALLA ungdomar i kommunen.
Ungdomsrådet har fått möjligheten att yttra sig över motionen angående
fritidsgårdar med profilinriktning. Ungdomsrådets ledamöter ser positiv på
denna satsning och ställer sig bakom förslaget.
Ungdomsrådet lyfter några synpunkter när det gäller förslaget. Ledamöterna tror
att förslaget kan öka utbudet av aktiviteter för unga i Borås vilket är positivt.
Förslaget kan även leda till större delaktighet och inflytande över fritidsutbudet
för unga, detta ser ledamöterna särskilt positivt på. Det är också bra att samla
ungdomar efter intresse, det bidrar till att unga från olika delar i kommunen
träffas och lär känna varandra.

REMISSVAR
2012-04-10
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Dnr

Handläggare
Sakiba Ekic
Tfn. 033-35 82 02
En oro som ungdomsrådet har kring förslaget är att det kan leda till att enbart en
viss grupp unga besöker fritidsgårdar. På grund av detta vore det viktigt med en
blandning av vanliga gårdar och gårdar med profilinriktning. Ungdomsrådet vill
särskilt lyfta fram att det är viktigt att ta tillvara på önskemål från unga och
fritidsgårdsbesökare innan fritidsgårdarnas profil arbetas fram, det är viktigt att
föra unga delaktiga från början av arbetet.
Maja Karlsson
Ordförande Borås Stads Ungdomsråd
Sakiba Ekic
Ungdomsstrateg
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BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av William Petzäll (SD); Sprinklers i
äldreboenden
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Lokalförsörjningsnämnden skall arbeta utifrån principen att befintliga vård- och omsorgsboenden för äldre
förses med sprinklers i boendeutrymmena
Motionen förklaras besvarad

2016-03-18
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2009/KS0748 173
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 43
Datum/avdelningschef: 2016-03-16/Magnus Widén

Programområde: 3
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1(2)
2016-04-04

Dnr 2009/KS0748

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor
Kommunfullmäktige

Svar på motion av William Petzäll (SD);
Sprinklers i äldreboenden
William Petzäll (SD) )har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 november
2009 lämnat en motion om sprinklers i äldreboenden.
Motionen har remitterats till Lokalförsörjningsnämnden. Nämnden tillstyrker motionen.
Huvuddelen av äldreboendena har numera sprinklers i boenderummen. Av de anläggningar som formellt ägs av Borås Stad är det endast Björkhaga som saknar sprinklers i boenderummen. Enligt uppgift från Lokalförsörjningsförvaltningen pågår en
utredning om möjligheterna till sprinklerinstallation i Björkhaga. Denna beräknas vara
klar under våren 2016.
Enligt uppgifter från Lokalförsörjningsförvaltningen gäller för de inhyrda boendena
att det saknas sprinklers i sex enheter med tillsammans 117 lägenheter. Enligt uppgift
från Lokalförsörjningsförvaltningen pågår utredningar om kompletteringar med
sprinklers.
För nybyggnader finns numera myndighetskrav (Bostadsverket) på sprinklers. Det
finns således inge behov av något särskilt beslut om detta på det sätt som motionären
föreslog.
Kommunstyrelsen konstaterar att huvuddelen av de befintliga vård- och omsorgsboendena för äldre har sprinklers. Det finns således en klar inriktning att åtgärda de
brister som beskrivs i motionen. Kommunstyrelsens uppfattning är att Lokalförsörjningsnämnden skall fortsätta att arbeta i denna riktning. Besluten om genomförandet
är uppgift för Lokalförsörjningsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämnden skall arbeta utifrån principen att befintliga vård- och omsorgsboenden för äldre förses med sprinklers i boendeutrymmena.
Motionen förklaras besvarad.
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Motion angående sprinklers i äldreboenden
Årligen uppstår ca 400 bränder på svenska äldreboenden och i snitt dör fem
människor efter bränder på äldreboenden och fler än femtio skadas. Trots detta
faktum är det många kommuner som visar på ett undermåligt resultat vad det gäller
brandsäkerheten och så även Borås.
De lägenheter som har sprinklers är Byttorpsklint, Sjöboklint och Våglängdsgatan
153, medens övriga saknar.
Landets högsta brandskyddsmyndighet, myndigheten för samhällskydd och
beredskap, har under många år drivit frågan om att sprinklers ska finnas på samtliga
av Sveriges äldreboenden, något som nuvarande regelverk inte ställer som krav.
Boverket håller dock på att se över ett lagförslag som skulle innebära att det i alla
nybyggda äldreboenden kommer krävas sprinklers. Detta kommer dock inte omfatta
befintliga äldreboenden.
Det är Sverigedemokraternas uppfattning att Borås stad skall vara ett föredöme i
frågan vad det gäller brandsäkerheten och våra äldres trygghet, varför vi förordar att
det i samtliga av kommunens äldreboenden installeras sprinklers.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
-

Att det i varje äldreboende installeras sprinklers och att detta ställs som krav i
samband med nybyggnation av äldreboenden.

William Petzäll (SD)
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Motion angående sprinklers i äldreboenden
Kommunstyrelsens diarienummer: 2009/KS0748

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Lokalförsörjningsnämnden har samma uppfattning som motionsställaren och
anser att det är självklart att det skall installeras sprinklers vid ny- och
ombyggnation av äldreboenden. Lokalförsörjningsnämnden har senast i
samband med ombyggnationen av Hulta Ängar och Dalhems äldreboende i
Dalsjöfors monterat sprinklers i lägenheterna.
Borås Stad äger 327 lägenheter och i 310 av dessa finns det sprinklers, endast
17 st.lägenheter i Björkhagas äldreboende saknar sprinkler.
Borås stad hyr av externa fastighetsägare ytterligare 20 boenden och i dessa
finns totalt 605 lägenheter. Sprinklers finns monterade i Agamemnon och
Dalhem tillsammans 110 lägenheter. För flera av de hyrda objekten planeras
det för installation av sprinklers, dessutom i den planerade nybyggnationen
vid Kypegläntan (60 lägenheter), dessa lägenheter ersätter omoderna
lägenheter som lämnas i andra boenden.
Boverkets regler för brandskydd kommer at revideras och beräknas träda i
kraft 1 oktober 2011. Enligt remissen skall det då bli krav på att alla
äldreboenden utrustas med sprinklers. Blir det obligatoriskt med sprinklers i
nybyggnationer borde det vara logiskt att även äldre byggnader utrustas med
samma skydd.
Redan i dag gör Räddningstjänsten kontroll av befintliga boenden och ställer
krav i de fall då brandskyddet är för dåligt. I de hyrda boendena brukar
Lokalförsörjningsnämnden begära att fastighetsägarna står för installationen
av sprinklers med påföljden att det blir en hyreshöjning för Borås Stad.
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker enligt den föreslagna motionen att det
ställs krav om installation av sprinklers i samband med nybyggnation av
äldreboenden samt att det tas upp förhandling med fastighetsägarna om
installation av sprinklers i de boenden som hyrs externt.
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Nämndens yttrande i sin helhet
Lokalförsörjningsnämnden har samma uppfattning som motionsställaren och
anser att det är självklart att det skall installeras sprinklers vid ny- och
ombyggnation av äldreboenden. Lokalförsörjningsnämnden har senast i
samband med ombyggnationen av Hulta Ängar och Dalhems äldreboende i
Dalsjöfors monterat sprinklers i lägenheterna.
Borås Stad äger 327 lägenheter:
Björkhaga
Byttorpsklint
Hulta Ängar
Sjöboklint
Våglängdsgatan 153

17
86
44
60
120

och i 310 av dessa finns det sprinklers, endast de 17 i Björkhaga är utan.
Borås stad hyr av externa fastighetsägare ytterligare 20 boenden och i dessa
finns totalt 605 lägenheter. Sprinklers finns monterade i Agamemnon och
Dalhem tillsammans 110 lägenheter. För flera av de hyrda objekten planeras
det för installation av sprinklers, närmast i tur är Fagersro och Klintesväng.
Dessutom i den planerade nybyggnationen (60 lägenheter) vid Kypegläntan
kommer det att finnas sprinklers. Dessa lägenheter ersätter omoderna
lägenheter som lämnas i andra boenden. Inom några år kommer på detta sätt
närmare 60 % av lägenheterna att vara utrustade med sprinklers.
Boverkets regler för brandskydd kommer at revideras och beräknas träda i
kraft 1 oktober 2011., Enligt remissen skall det då bli krav på att alla
äldreboenden utrustas med sprinklers. Blir det obligatoriskt med sprinklers i
nybyggnationer borde det vara logiskt att även äldre byggnader utrustas med
samma skydd.
Redan i dag gör Räddningstjänsten kontroll av befintliga boenden och ställer
krav i de fall då brandskyddet är för dåligt. I de hyrda boendena brukar
Lokalförsörjningsnämnden begära att fastighetsägarna står för installationen
av sprinklers med påföljden att det blir en hyreshöjning för Borås Stad. Denna
standardhöjning brukar inte vara möjlig att få betalt för i bruksvärdessystemet
utan gör att skillnaden mellan Borås Stads hyra och hyresgästens hyra blir
större, vilket ger ett underskott i Lokalförsörjningsnämndens resultat.
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Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker enligt den föreslagna motionen att det
ställs krav om installation av sprinklers i samband med nybyggnation av
äldreboenden samt att det tas upp förhandling med fastighetsägarna om
installation av sprinklers i de boenden som hyrs externt.

LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN

Micael Svensson

Lars Nordin

