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2016-08-12

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 22 augusti 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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Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärenden:
a)

Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbunds sammanträden 2016.
(2016/KS0252 106-1)
(Bil)

b)

Anhållan om verksamhetsbidrag.
(2016/KS0472 115-1)

(Bil)

(Förslag: a- b till handlingarna)
Kc

Kc

2

3

Avsägelse och fyllnadsval till den politiska styrgruppen för
Strategiska IT-frågor
(2016/KS0073 102-1)

(Bil)

Överprövning av avtals giltighet enligt lagen om offentlig
upphandling (LOU).
(2014/KS0565 050-1)

(Bil)

Kc

4

Avsägelse och fyllnadsval till Centrala pensionärsrådet,
Kommunala funktionshinderrådet och Social investeringsfond.
(2016/KS0073 102-3)
(Bil)

PF

1

Svar på motion av Patric Cerny (FP); att införa karriärtjänsten
förstelärare i förskolan.
(2014/KS0340 023-1)
(Bil)

PF

2

Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP. (Ny version)
(2016/KS0475 106-1)

KU

1

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Handlingsplan ”Det goda livet för mest sjuka äldre i
Västra Götaland 2016-2018”.
(2016/KS0454 779-3)
(Bil)

b)

Program för ett integrerat samhälle.
(2015/KS0253 139-3)

(Bil)

Drogpolitisk handlingsplan, rapport 2015.
(2016/KS0444 760-3)

(Bil)

c)
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d)

Borås Stads slutrapport gällande SKL Matematik
PISA 2015.
(2016/KS0531 610-3)

(Bil)

e)

Svar på skrivelse om handikappanpassade toaletter vid
Pickesjön och Vänga Mosse.
(2014/KS0677 739-3)
(Bil)

f)

Redovisning av rapporterade lex Sarah och lex Maria
ärenden verksamhetsåret 2015.
(2016/KS0226 730-3)
(Bil)

g)

Utlysning av bidrag för utveckling av kommunal
verksamhet för romsk inkludering.
(2016/KS0146 130-1)

(Bil)

Access City Award 2017.
(2016/KS0470 730-3)

(Bil)

h)
i)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från
sammanträdet den 16 december 2015.
(2015/KS0025 103-3)
(Bil)

j)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från
sammanträdet den 10 maj 2016.
(2016/KS0025 103-3)
(Bil)

k)

Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet
den 10 maj 2016.
(2016/KS0026 103-3)
(Bil)

(Förslag: a–k till handlingarna)
KU

2

Uppföljning av Kvalitetsrapport Undervisning och resultat 2015.
(2014/KS0817 600-3)
(Bil)

KU

3

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och gymnasieskola läsåret 2015-2016; Kvalitetsrapport Värdegrund.
(2015/KS0567 600-3)
(Bil)

KU

4

Svar på skrivelse från Borås Kristna Center angående Borås
Kristna Förskola.
(2014/KS0637 712-3)

(Bil)
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KU

KU

KU

E

5

6

7

1

Svar på motion av Mattias Karlsson (M), Annacarin
Martinsson (M) och Annette Carlson (M): Arbeta för en
narkotikafri skola i Borås.
(2014/KS0676 609-3)

(Bil)

Familjecentralsverksamhet och Familjecentralsliknande verksamhet. Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och
Västra Götalandsregionen för perioden 2011-2016.
(2011/KS0670 701-3)

(Bil)

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C); Erbjudande om
vård- och omsorgsboende!
(2016/KS0464 739-3)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2016-06-30 .
(2016/KS0008 049-1)

(Bil)

b)

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

c)

Tolkförmedling Väst; Förslag till budget och
verksamhetsplan 2017-2019.
(2016/KS0522 135-1)

(Bil)

d)

Skolinspektionens beslut efter etableringskontroll av
Ljud och Bildskolan Borås.
(2016/KS0520 612-3)
(Bil)

e)

Ersättning 2016 för extraordinära kostnader för vårdtunga brukare på Vård- och omsorgsboende samt
korttid.
(2016/KS0491 706-3)
(Bil)

f)

Redovisning av statsbidrag för förskola och skola
IFO asyl.
(2016/KS0398 047-3)

(Bil)

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund; Rambudget 2017.
(2016/KS0495 170-1)

(Bil)

g)
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h)

Revision av Tolkförmedling Västs delårsrapport
januari - augusti 2015.
(2015/KS0810 135-1)

(Bil)

i)

Information om att överenskommelser om boendeplatser för ensamkommande barn sägs upp.
(2015/KS0836 133-3)
(Bil)

j)

Svar på inkommen handling angående beslut av
motion angående sprinklers i äldreboenden.
(2009/KS0748 173-3)

(Bil)

(Förslag: a-j till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor - upptagande av lånelöfte
(31 maj 2016, Ärende 18)
I enlighet med gällande delegation för likviditetsfrågor har
finanschefen beslutat om upplåning, ett lånelöfte på 250 mnkr
har omsatts.
(2016/KS0044 045-1)

b)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt
basbelopp i varje särskilt ärende
(27 juni 2016, Ärende 04)
Fordringar om en sammanlagd summa av 375 626 kronor, alla
under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i enlighet
med delegation.
(2016/KS0050 108-1)

c)

Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän
(1 april – 30 juni 2016, Ärende 25-51)
I enlighet med gällande delegation har under perioden april till
juni beslutats om 27 nya betalkort, varav 21 st har en
kreditgräns på 3.000:- kr, 3 st en kreditgräns på 5.000:-, 1 st
en kreditgräns på 4.000:-, 1 st en kreditgräns på 20.000:- samt
1 st en kreditgräns på 70.000:-.
(2016/KS0055 002-1)

(Förslag: a–c till handlingarna)
E

3

Förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen.
(2016/KS0289 107-1)

(Bil)
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E

4

Initiativärende: Tillsätt ett ledningsutskott under Kommunstyrelsen.
(2015/KS0719 100-1)

(Bil)

E

5

Borås Energi och Miljö AB, prisjustering fjärrvärme 2017 och
framåt.
(2016/KS0480 376-1)
(Bil)

E

6

Anslagsframställan för ombyggnad av Fritidsgård och Mötesplats
Norrby, Västra Nygatan 54.
(2016/KS0347 282-3)
(Bil)

E

7

Anhållan om ansvarsfrihet för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans
Djursjukhus i Borås.
(2016/KS0486 480-1)
(Bil)

E

8

Finansieringsmodell för medlemskommunernas utbildningar
SÄRF 2017.
(2016/KS0494 170-1)

(Bil)

E

9

Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2015 med anhållan
om ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för blinda i Borås.
(2016/KS0465 007-1)
(Bil)

E

10

Erbjudande om donation till Borås Konstmuseum från Stiftelsen
Tomas Lindhs Minnesfond.
(2016/KS0511 042-2)
(Bil)

E

11

Ymerhallen AB; Ansökan om kommunal borgen.
(2016/KS0485 045-1)

(Bil)

E

12

Fastighet Samariten 11, Klinikvägen 48 - Förhyrning av lokaler
för kommunal verksamhet.
(2016/KS0528 282-3)
(Bil)

E

13

Framställan om utökat lokalbehov för Yrkeshögskolan vid
Vuxenutbildningen.
(2016/KS0527 282-3)

(Bil)

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående bidrag till
fristående förskola, fritidshem och grundskola för åren
2007-2013.
(2015/KS0845 611-3)

(Bil)

E

14
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E

N
SP
SP

15

1
1
2

Förslag till Verksamhetsprogram och avtal för FoU Sjuhärad
Välfärd 2016-2019.
(2015/KS0572 730-3)

(Bil)

Näringslivsstrategi (Budgetuppdrag 2015).
(2015/KS0183 140-1)

(Bil)

Miljömålsuppföljning tertial 1 2016 Borås Stad.
(2016/KS0541 403-2)

(Bil)

Förlängning av Miljömålens giltighetstid.
(2015/KS0727 403-2)

(Bil)

SP

3

Samråd enligt kap 6 4 § miljöbalken med anledning av Borås
Elnät AB:s planerade ansökan om nätkoncession för ny 130 kVledning mellan Kråkered och Sobackens miljöanläggning.
(2013/KS0599 372-2)
(Bil)

SP

4

Förlängning av Avfallsplanens giltighetstid.
(2016/KS0484 023-2)

(Bil)

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

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Avsägelse och fyllnadsval till den politiska styrgruppen
för Strategiska IT-frågor
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Fredrich Legnemark (V), entledigas från sitt uppdrag som ledamot i den politiska styrgruppen för Strategiska
IT-fågor.
Carina Kierdorf (V), väljs till ledamot i den politiska styrgruppen för Strategiska IT-frågor t.o.m. den 31 december 2018.

2016-06-14
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-06-14
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0073 102
Handläggare: Camilla Christensen, tfn 357031
Datum/avdelningschef: 2016-06-14/GB

Programområde: 1

Kc3

BESLUTSFÖRSLAG

Överprövning av avtals giltighet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)
Kommunen hyr sedan ganska länge av privatägda Borås Arena AB en uppvärmd konstgräsplan intill
Borås Arena. Bolagets ägare, IF Elfsborg, önskade bygga över planen med ett plasttält för att förbättra
sina träningsmöjligheter på fullstor plan under vintern. Ett nytt hyreskontrakt, innefattande även tältöverbyggnaden, tecknades mellan kommunen och Borås Arena AB den 3 och 4 mars 2014.
Borås Arena AB upphandlade tältöverbyggnaden via en process som motsvarar reglerna i LOU. Ett
privat företag, STX Sweden AB, lämnade det fördelaktigaste anbudet och tilldelades entreprenaden. En
annan anbudsgivare, Hausvertrieb Tikkanen Oy, begärde överprövning enligt LOU av giltigheten av
kommunens hyresavtal med tillhörande avtal.
Förvaltningsrätten beslutade i dom den 25 augusti 2015 att hyresavtalet med tillhörande avtal skulle
upphöra att gälla. Det huvudsakliga skälet till utgången var att domstolen såg hyresavtalet med tillhörande avtal som en kommunal upphandling av en byggentreprenad.
Efter överklagande ändrade Kammarrätten utgången och avslog Huasvertrieb Tikkanen Oy:s talan.
Huvudsakligt skäl för den utgången var att tältöverbyggnaden inte gjorts på kommunens begäran eller
efter kommunens krav, varför undantaget från upphandlingskrav enligt LOU för förhyrning blev tilllämpligt. Hausvertrieb Tikkanen Oy överklagade men fick inte prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen enligt beslut den 8 mars 2016.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Förvaltningsrättens och Kammarrättens domar den 25 augusti 2014 respektive den 10 augusti 2015, där klagandens yrkande om ogiltigförklaring av ett hyresavtal mellan kommunen och Borås Arena AB inte förklarades
ogiltigt, samt Högsta Förvaltningsdomstolens beslut den 8 mars 2016, att inte meddela prövningstillstånd, läggs
till handlingarna.
2016-06-08
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
Annette Carlson
Kommunalråd

2016-06-10
Datum
Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0565 050
Programområde: 1
Handläggare: Lars-Olof Danielsson, tfn 033 – 35 70 59
Datum/avdelningschef:20160607/Svante Stomberg

Kc 4

BESLUTSFÖRSLAG

Avsägelse och fyllnadsval till Centrala pensionärsrådet,
Kommunala funktionshinderrådet och Social investeringfond
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lena Palmén (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande i Centrala pensionärsrådet, ordförande i Kommunala funktionshinderrådet och som ledamot i Social Investeringsfond fr.o.m den 31augusti 2016.
Malin Carlsson (S) väljs till ordförande i Centrala pensionärsrådet, ordförande i Kommunala funktionshinderrådet och som ledamot i Social investeringsfond fr.o.m. den 1 september 2016 t.o.m. den 31 december 2018.

2016-08-17
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0073 102
Handläggare: Camilla Christensen, tfn 357031
Datum/avdelningschef: 160817/GB

Programområde: 3

PF 1
BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Patric Cerny (FP); att införa karriärtjänsten förstelärare i förskolan
Så länge det saknas statsbidrag för införandet av karriärstjänster inom förskolan, på motsvarande sätt
som inom grundskola och gymnasium så krävs en prioritering av kommunens egna resurser. Det finns
just nu andra behov som har högre prioritet i kommunen, t.ex. fler medarbetare inom förskolan än att
införa kommunala karriärstjänster som förstelärare i förskolan. Om det kommer att riktas ett
statsbidrag för karriärstjänster i förskolan på motsvarande som för grundskola och gymnasium kan
frågan på nytt prövas.
Förskolan ligger till grund för övriga skolformer och en förskola av hög kvalitet ökar måluppfyllelsen.
Syftet med karriärstjänster är ytterst att bidra till ökad måluppfyllelse, bättre resultat och ett mer
attraktivt yrke. Karriärtjänster ska dessutom bidra till verksamhetens utveckling och är därmed
samtidigt ett styrmedel. Det innebär att karriärtjänster inom förskolan är intressant ur flera perspektiv
och kan vara ett bland flera sätt att stärka och utveckla medarbetare och verksamhet. Det finns därmed
anledning att utreda och pröva om det finns andra karriärmöjligheter utöver förstelärare för
förskollärare som kan bidra till ökad måluppfyllelse, bättre resultat och ett mer attraktivt yrke.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
- kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för förbättrade karriärmöjligheter för förskollärare
- motionen är därmed besvarad.

2016-06-09
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2016-06-22
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0340 023
Programområde: 1
Handläggare: Pelle Pellby tfn 033 357761, Annica Dahlen, tfn 033 357716
Datum/avdelningschef: 2015-10-23/ Per Olsson

Sida
1(2)
2016-08-22

Dnr 2014/KS0340

Personal och förhandling
Handläggare: Pelle Pellby
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Patric Cerny (FP); att införa
karriärtjänsten förstelärare i förskolan
Ärendet
Patric Cerny (FP)har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-04-24 lämnat motion om att införa karriärtjänsten förstelärare i förskolan.
I motionen föreslås att uppdra åt stadsdelsnämnderna att införa karriärtjänsten förstelärare i förskolan.
Inkomna yttranden i sammanfattning
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna. Stadsdelsnämnd Öster
tillstyrker motionen, Stadsdelsnämnderna Norr och Väster avstyrker motionen.
Stadsdelsnämnd Öster
Nämnden delar motionärens uppfattning eftersom den sammanfaller väl med Borås
Stads beslut om en gemensam färdriktning mot att bli en ”bildningsstad”. Det är av
stor vikt att förskolan som är första steget i ett barns skolsystem får samma möjligheter för sina lärare för att förskolan i ännu högre grad kan utvecklas mot målen i
läroplanen.
Stadsdelsnämnd Norr
Förskolans anställda är övervägande kvinnor, vars karriärvägar är begränsade. Stadsdelsnämnden Norr anser att det är viktigt att satsa på den kvinnodominerande yrkesgruppen och att verka för att öka lönerna, vilket kan göras på andra sätt än genom
införande av karriärtjänster. Stadsdelsnämnden Norr avstyrker därför motionen.
Stadsdelsnämnd Väster
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om karriärtjänster inom förskolan. Förskollärare är en svårrekryterad grupp och införandet av karriärtjänster ökar möjligheterna för Borås Stad att konkurrera om arbetskraften med omkringliggande kommuner. Nämnden har små möjligheter att finansiera en satsning på förstelärare inom
befintlig ram. Omfattningen och utformningen behöver noga utredas.
Överväganden
Sedan tidigare finns det karriärtjänster som förstelärare i grundskola och i
gymnasieskolan. Dessa karriärtjänster har särskilda kvalifikationskrav och inriktning
på arbetsuppgifter och är finansierade med statsbidrag.
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Dessa karriärtjänster omfattar inte förskola och fritidshem. Men Borås Stad kan
inrätta motsvarande karriärtjänster inom förskola och fritidshem men något
statsbidrag för dessa tjänster finns ännu inte utan det blir då en kostnad i sin helhet
för kommunen.
Enligt motionären bör förstelärarna i förskolan ersättas på samma sätt som de statliga
karriärtjänsterna och andelen förstelärare inom förskolan bör vara samma andel som
inom grundskolan (cirka var sjätte lärare). En enkel beräkning för detta motsvarar en
kostnad på cirka 12 miljoner kronor.
Bedömning
Så länge det saknas statsbidrag för införandet av karriärstjänster inom förskolan, på
motsvarande sätt som inom grundskola och gymnasium så krävs en prioritering av
kommunens egna resurser. Det finns just nu andra behov som har högre prioritet i
kommunen, t.ex. fler medarbetare inom förskolan än att införa kommunala
karriärstjänster som förstelärare i förskolan. Om det kommer att riktas ett statsbidrag
för karriärstjänster i förskolan på motsvarande som för grundskola och gymnasium
kan frågan på nytt prövas.
Förskolan ligger till grund för övriga skolformer och en förskola av hög kvalitet ökar
måluppfyllelsen.
Syftet med karriärstjänster är ytterst att bidra till ökad måluppfyllelse, bättre resultat
och ett mer attraktivt yrke. Karriärtjänster ska dessutom bidra till verksamhetens
utveckling och är därmed samtidigt ett styrmedel. Det innebär att karriärtjänster inom
förskolan är intressant ur flera perspektiv och kan vara ett bland flera sätt att stärka
och utveckla medarbetare och verksamhet. Det finns därmed anledning att utreda och
pröva om det finns andra karriärmöjligheter utöver förstelärare för förskollärare som
kan bidra till ökad måluppfyllelse, bättre resultat och ett mer attraktivt yrke.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
- kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för förbättrade karriärmöjligheter för
förskollärare
- motionen är därmed besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef

MOTION
Patric Cerny

2014-04-08
Kommunfullmäktige

Karriärtjänster i förskolan!
Förbättrade karriärmöjligheter för förskollärare
Folkpartiet prioriterar förskolan! Vi ser hur verksamheten får en allt betydelsefullare roll i
barnens utveckling, med tydligt ökat fokus på den pedagogiska verksamheten. Folkpartiet
värnar om hela lärarkåren, då de gör ett av de viktigaste arbetena som finns för att säkra en
god framtid för våra barn. Sedan tidigare har det föreslagits och införts att lärare på grundoch gymnasieskolan kan få så kallade karriärtjänster. Det innebär utökat ansvar, mer i lön
men framför allt möjligheten att utvecklas inom sitt yrke.
Hitintills finns inte denna möjlighet i förskolan på samma sätt, eftersom staten inte står för
några medel. Folkpartiet har föreslagit att karriärtjänster införs även i förskolan, men det har
ännu inte lagts något förslag från regeringen. Möjligheten finns att ordna detta på kommunal
nivå här i Borås Stad.
Det är viktigt att även förskollärare premieras när de visar pedagogisk skicklighet.
Förskollärarna är viktiga, och det borde vara självklart att även de ska kunna göra karriär och
förbättra sin lön. Men det är inte bara en fråga för lärarna, det är också en jämställdhetsfråga.
Hela 97 procent av förskollärarna är kvinnor, och att ge dem möjligheter till bättre
löneutveckling är angeläget. Det är kanske ett av de sämst betalda akademiska yrken som
finns, och så ska det inte få vara.
Borås Stad borde här gå före, och införa förstelärare i förskolan. Förstelärarna bör vara
erfarna lärare med ett särskilt engagemang i utvecklingsfrågor. I deras arbete skulle kunna
ingå:
- Att leda den pedagogiska utvecklingen på en eller flera förskolor.
- Att bistå kollegor i att utveckla pedagogiska färdigheter.
- Ansvara för introduktionen av nya förskollärare.
Förstelärarna i förskolan bör belönas på samma sätt som inom övriga skolformer, nämligen
med ett lönepåslag på 5000 kronor i månaden. Andelen förstelärare inom förskolan bör vara
samma andel som inom grundskolan, nämligen cirka var sjätte lärare bör ha en karriärtjänst.
Mot bakgrund av ovan yrkar jag att Kommunfullmäktige beslutar att
-

Uppdra åt Stadsdelsnämnderna att införa karriärtjänsten förstelärare i förskolan,
utifrån motionens intentioner

Patric Cerny (FP)
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Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa regler för IOP-avtal att gälla för samtliga nämnder och styrelser
Dokumentet gäller tom år 2020 och Kommunstyrelsen är ansvarig för revideringen.
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Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP
Ärendet
Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta och fastställa
regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal som stöd och vägledning för
nämnders och styrelsers fortsatta arbete med IOP-avtal.
Överväganden
I den nationella Överenskommelsen (2008) mellan regering, Sveriges kommuner och
landsting (SKL), samt idéburna organisationer inom det sociala området är syftet att
stärka de idéburna organisationerna som röstbärare och öka mångfalden av utförare
och leverantörer inom hälso- och sjukvård samt omsorg.
”Den idéburna sektorn” är ett samlingsbegrepp för organisationer som bygger på
demokratiska värderingar och som främjar ett värde, ett mål, en idé som gynnar allmän- eller medlemsintresset men som inte är ekonomiskt vinstdrivande samt fristående från offentlig sektor.
Idéburna organisationer har frivilligt valt att gå samman kring idé och värdegrund
med allmännytta eller medlemsnytta som främsta drivkraft. Det kan röra sig om t.ex.
ideella föreningar, kooperativ, trossamfund eller stiftelser.
Den idéburna sektorn i Borås innefattar en mångfald av aktörer som tillsammans med
samhällets övriga aktörer kan bidra till samhällets och Stadens utveckling. Vissa ser
sin roll som folkrörelse, röstbärare eller opinionsbildare och bygger sitt arbete på
medlemmar och i huvudsak frivilliga.
I Borås Stad är det Fritid- och folkhälsonämnden som arbetar med att utveckla formerna för samverkan mellan kommunerna och civilsamhällets ideella och idéburna
organisationer med utgångspunkt i Överenskommelsen.
Fritid- och Folkhälsonämnden har organiserat arbetet med Överenskommelsen genom att bjuda in till tre stormöten med över 100 unika deltagare och skapat fem fokusgrupper. Dessutom finns en styrgrupp och en beredningsgrupp. Senare i höst
kommer Kommunfullmäktige att fatta beslut om en gemensam Överenskommelse
mellan Borås Stad och civilsamhället.
Det finns ett flertal kommuner som tagit ytterligare några steg i att utveckla samverkan i linje med Överenskommelsen och träffat avtal om idéburet offentligt partnerskap, IOP. Några av dessa är Linköping, Västerås, Göteborg, Sigtuna och Malmö.
Göteborg och Malmö har också utrett de juridiska förutsättningarna för IOP-avtal.
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Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fastställa regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal att gälla för samtliga nämnder och
styrelser.
Dokumentet gäller tom år 2020 och Kommunstyrelsen är ansvarig för revideringen.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd

Per Olsson
Personalchef
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
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För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och styrelser
Dokumentet gäller till och med: 2020

2 | regler

Regler för idéburet offentligt
partnerskap, IOP-avtal
Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal är stöd och vägledning för nämnders och styrelsers fortsatta
arbete med IOP-avtal.
Syftet med IOP-avtalen är att få ett mer hållbart samarbete med civilsamhället och att det civila samhället på mer
jämlika villkor ska kunna delta aktivt och bidra till samhällsutvecklingen.
IOP-avtal kan träffas under förutsättning att följande kriterier uppfylls:
1. Initiativ till dialog om en möjlig överenskommelse bör komma från det civila samhället
2. Den verksamhet som avses sker på initiativ av föreningen (och inte i form av beställning från kommunen)
3. Den föreslagna överenskommelsen om partnerskapet inte konkurrerar med annan likartad verksamhet på en
befintlig marknad
4. Den verksamhet som avses utgör tillhandahållande av tjänster kan tolkas som bidragande till den allmänna
samhällsnyttan
Nedanstående punkter är obligatoriska i alla IOP-avtal. Då säkerställs att viktiga punkter alltid finns med och att
organisationerna behandlas lika:
•
•
•
•
•
•
•
•

bakgrundsförutsättningar för avtalet
värdegrund
insatser och åtaganden
mål
uppföljning
ekonomi
avtalstid
omförhandling, hävning och tvist

Nämnder och styrelser kan därutöver utforma och anpassa respektive IOP-avtal till respektive verksamhet

för idéburet offentligt partnerskap | 3
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Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap, IOP
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Fastställa riktlinjerna för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal
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Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap,
IOP-avtal
Ärendet
Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta och fastställa
riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal som stöd och vägledning för
nämnders och styrelsers fortsatta arbete med IOP-avtal.
Överväganden
I den nationella Överenskommelsen (2008) mellan regering, Sveriges kommuner och
landsting (SKL), samt idéburna organisationer inom det sociala området är syftet att
stärka de idéburna organisationerna som röstbärare och öka mångfalden av utförare
och leverantörer inom hälso- och sjukvård samt omsorg.
”Den idéburna sektorn” är ett samlingsbegrepp för organisationer som bygger på
demokratiska värderingar och som främjar ett värde, ett mål, en idé som gynnar allmän- eller medlemsintresset men som inte är ekonomiskt vinstdrivande samt fristående från offentlig sektor.
Idéburna organisationer har frivilligt valt att gå samman kring idé och värdegrundmed
allmännytta eller medlemsnytta som främsta drivkraft. Det kan röra sig om t.ex. ideella föreningar, kooperativ, trossamfund eller stiftelser.
Den idéburna sektorn i Borås innefattar en mångfald av aktörer som tillsammans med
samhällets övriga aktörer kan bidra till samhällets och Stadens utveckling. Vissa ser
sin roll som folkrörelse, röstbärare eller opinionsbildare och bygger sitt arbete på
medlemmar och i huvudsak frivilliga.
I Borås Stad är det Fritid- och folkhälsonämnden som arbetar med att utveckla formerna för samverkan mellan kommunerna och civilsamhällets ideella och idéburna
organisationer med utgångspunkt i Överenskommelsen.
Fritid- och Folkhälsonämnden har organiserat arbetet med Överenskommelsen genom att bjuda in till tre stormöten med över 100 unika deltagare och skapat fem fokusgrupper. Dessutom finns en styrgrupp och en beredningsgrupp. Senare i höst
kommer Kommunfullmäktige att fatta beslut om en gemensam Överenskommelse
mellan Borås Stad och civilsamhället.
Det finns ett flertal kommuner som tagit ytterligare några steg i att utveckla samverkan i linje med Överenskommelsen och träffat avtal om idéburet offentligt partnerskap, IOP. Några av dessa är Linköping, Västerås, Göteborg, Sigtuna och Malmö.
Göteborg och Malmö har också utrett de juridiska förutsättningarna för IOP-avtal.
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Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap, IOPavtal i Borås Stad
Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal är stöd och vägledning för
nämnders och styrelsers fortsatta arbete med IOP-avtal.
Syftet med IOP-avtalen är att få ett mer hållbart samarbete med civilsamhället och att
det civila samhället på mer jämlika villkor ska kunna delta aktivt och bidra till samhällsutvecklingen.
IOP-avtal kan träffas under förutsättning att följande kriterier uppfylls:
1. Initiativ till dialog om en möjlig överenskommelse bör komma från det civila
samhället
2. Den verksamhet som avses sker på initiativ av föreningen (och inte i form av
beställning från kommunen)
3. Den föreslagna överenskommelsen om partnerskapet inte konkurrerar med
annan likartad verksamhet på en befintlig marknad
4. Den verksamhet som avses utgör tillhandahållande av tjänster kan tolkas som
bidragande till den allmänna samhällsnyttan
Nedanstående punkter är obligatoriska i alla IOP-avtal. Då säkerställs att viktiga
punkter alltid finns med och att organisationerna behandlas lika:









bakgrundsförutsättningar för avtalet
värdegrund
insatser och åtaganden
mål
uppföljning
ekonomi
avtalstid
omförhandling, hävning och tvist

Nämnder och styrelser kan därutöver utforma och anpassa respektive IOP-avtal till
respektive verksamhet
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Uppföljning av Kvalitetsrapport Undervisning och resultat 2015.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-11 att:
”Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att göra noggranna analyser av orsaker och vilka åtgärder
som behövs för att förbättra resultaten”.
”Senast den 1 maj 2016 skall nämnderna återrapportera sina åtgärder till Kommunstyrelsen”.
Nämnderna har lämnat rapport enligt bilaga.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Översända nämndernas rapporter till Stadsdelsnämnderna och till Utbildningsnämnden, med uppmaning att
samverka och lära av varandra för att förbättre resultaten.
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Tillstyrkes
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Annette Carlson
Kommunalråd
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2016/SDNV0045

Yttrande över kvalitetsrapporten Undervisning och resultat 2015
Som en del av systematiska kvalitetsarbetet i grundskola och förskola har kvalitetsrapporten
Undervisning och resultat upprättats. Stadsdelsnämnden Väster har gjort en analys av
orsaker och åtgärder för att förbättra resultatet. I detta yttrande återrapporterar
Stadsdelnämnden Väster sina återgärder till Kommunstyrelsen.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:
1. Tillstyrka yttrandet.
2. Översända yttrandet som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Malin Länsberg
2016-06-08

Ordförande
Per Carlsson

Justerande ledamot
Kerstin Hermansson

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 9 juni 2016.
Rätt utdraget betygar:

Malin Länsberg
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Yttrande över kvalitetsrapporten Undervisning och
resultat 2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att:
1. Tillstyrka yttrandet.
2. Översända yttrandet som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Som en del av systematiska kvalitetsarbetet i grundskola och förskola har
kvalitetsrapporten undervisning och resultat upprättats. Stadsdelsnämnden
Väster har gjort en analys av orsaker och åtgärder för att förbättra resultatet.
I detta yttrande återrapporterar Stadsdelnämnden Väster sina återgärder till
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning- Grundskola
Kvalitetsrapport Undervisning och resultat 2015 – grundskola fokuserar på
elevernas betyg, resultat på nationella prov, elevernas språkutveckling,
läsning och läsförståelse samt skolornas arbete med IKT1.
Det är totalt sett en negativ betygsutveckling. Stadsdelsförvaltningen Väster
bedömer att den negativa betygsutvecklingen huvudsakligen beror på ökade
behov som vi inte lyckats kompensera med ökad kompetens. Bristande
ekonomiska förutsättningar är också en faktor som påverkar resultatet.
1

IKT är en förkortning för Informations- och KommunikationsTeknik. Det är det
begrepp som används inom skolan. I många andra branscher används istället
begreppet IT.
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För att förbättra resultatet krävs en ökad kompetens hos personalen i
skolan. Under läsåret 2015/2016 och även kommande läsår genomomförs
centrala satsningar inom läsning, matematik och bedömning för lärande.
Nya rektorer erbjuds också en professionsutbildning med fokus på
bedömning för lärande. Stadsdelsförvaltningen Väster har genomfört en
analys av resultatet och tagit fram åtgärder inom områdena IKT,
Systematiskt kvalitetsarbete samt kring arbetet för Ökad Stolthet för våra
skolor hos elever, medarbetare, vårdnadshavare och medborgare.
Resultat
Kvalitetsrapport Undervisning och resultat 2015 – grundskola fokuserar på
elevernas betyg, resultat på nationella prov, elevernas språkutveckling,
läsning och läsförståelse samt skolornas arbete med IKT.
Meritvärdet för eleverna på skolorna i Väster ligger kvar på ungefär samma
nivå som för 2014, det är dock fler elever som inte når gymnasiebehörighet
och det är totalt sett en negativ betygsutveckling. Det är stora skillnader
mellan olika skolor i fråga om resultat och betyg. Några skolor så som
Sandgärdsskolan, Sandaredskolan, Sjömarkenskolan och
Kinnarummaskolan visar höga resultat medan det motsatta gäller för
Särlaskolan och Viskaforsskolan.
Borås Stads lässatsning har pågått sedan hösten 2011. Rektorerna gör
generellt sett bedömningen att lärarna har tillgodogjort sig
kompetensutveckling från lässatsningen. Utifrån kvalitetsrapporten framgår
att det fortfarande finns mer att göra framförallt kring att skillnaderna på
lärarnas arbete inom skolorna är stora.
I den del av kvalitetsrapporten som undersökt skolornas arbete med IKT
utmärker sig Västers skolor positivt i jämförelse med de andra stadsdelarna.
I kvalitetsrapporten står det att ”flera av Västers skolors arbete med IKT
präglas av ett uthålligt och långsiktigt utvecklingsarbete”. En fortsatt
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kompetensutveckling för pedagogisk personal och rektorer framgår dock
som nödvändig även i Västers skolor.
Analys
Stadsdelsförvaltningen Väster bedömer att den negativa betygsutvecklingen
huvudsakligen beror på ökade behov som vi inte lyckats kompensera med
ökad kompetens. Bristande ekonomiska förutsättningar är också en faktor
som påverkar resultatet.
Stadsdelförvaltningen analyserades resultaten från läsåret 2014/2015 och
nedan är en sammanfattande SWOT-analys:

Styrkor:

Svagheter:

Trygghet, trivsel och höga
förväntningar på våra elevers
resultat.

Varierad och sjunkande
måluppfyllelse, isärdragning

Utvecklingsprocesser, BFL,
matte, läsning mm

Varierande kvalitet på utbildning
och undervisning, ex IKT.

Uppföljningssystemet

Förutsättningar/nivå – ökade fasta
kostnader ex. lokaler
Kostnad för köp och sälj t.ex. kost,
lokalvård och elever
Segregation
Svårigheter att rekrytera
Ökad sjukfrånvaro

Möjligheter:

Hot:
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Ökad stolthet

Elever lämnar våra skolor

Mångkulturalitet och mångfald tillvarata ännu mer

Segregationen förstärks – A och B
skolor. Situationen på Norrby
försämras ytterligare

Motivation för och kunskap om
sitt eget lärande. Ökat reellt
elevinflytande.
Ny organisation
Få ut mer effekt av
kompetensutvecklingen – högre
måluppfyllelse

Utifrån denna analys tog Stadsdelförvaltningen Väster fram tre prioriterade
områden att arbeta med under läsåret:
-

Utveckla undervisningen med hjälp av IKT

-

Förbättra det systematiska kvalitetsarbetet på områdes- och skolnivå

-

Ökad stolthet: Elever, vårdnadshavare, medarbetare och
medborgare ska vara stolta över och uppfatta våra skolor på ett
positivt sätt. Våra skolor ska vara elevernas och medarbetarnas
förstahandsval. Detta uppnås genom:
-

Ökad professionalism hos medarbetare genom fortsatt
utveckling av skolkulturen.
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-

Öka elevernas reella inflytande och kunskap om sitt eget
lärande.

-

Öka hälsan hos medarbetarna för minskad sjukfrånvaro.

-

Förbättra möjligheterna att rekrytera behöriga och
kompetenta medarbetare.

Åtgärder
För att förbättra resultatet krävs en ökad kompetens hos personalen i
skolan. Under läsåret 2015/2016 och även kommande läsår genomomförs
centrala satsningar i Borås Stad inom läsning, matematik och bedömning för
lärande. Nya rektorer erbjuds också en professionsutbildning med fokus på
bedömning för lärande.
Nedan redogörs för beslutade aktiviteter för Stadsdelförvaltningen Väster
utifrån de prioriterade målen:

-

Utveckla undervisningen med hjälp av IKT
En utvecklingspedagog leder kompetensutvecklingen inom IKT för
områdets skolor.
Varje skola ska ha en organisation med IKT-ansvarig som ansvarar
för pedagogiken och IT-ansvarig som ansvarar för tekniken.
Varje skola ska utifrån LIKA-analysen2, tillsammans med
utvecklingspedagogen för IKT, ta fram och genomföra en plan för
kompetensutveckling för pedagoger under 2016.
Förbättra det systematiska kvalitetsarbetet

2

LIKA är ett verktyg som ska underlätta arbetet med it i skolan/förskolan. Verktyget är
ett stöd för rektor, förskolechef och förvaltning att fokusera på rätt saker, att prioritera
insatser och aktiviteter.
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-

-

-

Utveckla årshjulet med innehåll och tider för genomförande och
uppföljning av Borås Stads kvalitetsrapporter på områdes- och
skolnivå Vi inför områdesledningsmöten som endast fokuserar på
det systematiska kvalitetsarbetet, SKA-möten.
Planera och genomföra dialog i grupper för kollegialt lärande i
områdesledningen.
Ökad stolthet
Rektor utvecklar undervisningen med bedömning för lärande som
grund utifrån rektorsinstruktionen.
Rektor utvecklar skolkulturen utifrån arbetsplanen ”Öka stoltheten
för våra skolor”.
Ta fram och genomföra en plan för att attrahera nya medarbetare.
Ta fram och genomföra en hälsoplan för skolan.
Kompetensutveckling för rektorer i att upptäcka tidiga signaler på
ohälsa.
Kompetensutveckling för rektorer i rehabiliteringsprocessen.

Sammanfattning och resultat- Förskola
I Kvalitetsrapporten Undervisning och resultat samt under året 2015 har
förskolorna i Stadsdel Väster visat resultat som tyder på en positiv
utveckling. Förskolecheferna upplever att pedagogerna ute i verksamheterna
har ett ökat professionellt förhållningssätt vilket lett till större fokus på
lärandeuppdraget. 100 procent av förskolecheferna bedömer att det är
tydligt att förskollärare har ett särskilt ansvar för undervisningen.
Utvecklingsområden som finns i Stadsdel västers förskolor utifrån
kvalitetsrapporten:
− Stärka barns förmåga till lärande genom lek
− Utveckla arbetet med barns språkinlärning
− Kvalitetssäkra övergångar mellan förskola till förskoleklass
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− Ytterligare utveckla gemensamma bedömningar av kvalitet i
förskolan.
Förskolecheferna anger att man vill arbeta vidare med ökad professionalism
på alla nivåer, där bland annat normkritiskt förhållningssätt är ett
utvecklingsbehov. Även kollegialt lärande behöver fortsatt utvecklas.
Analys
Utifrån det prioriterade målet ökad professionalism har områdesledningen
under året 2015 haft flera temaeftermiddagar där diskussioner och
reflektioner skett gemensamt kring olika teman. Områdena på
temaeftermiddagarna har valts utifrån upplevt behov vilket troligtvis också
har bidragit till den upplevda ökade kvalitén. Temadagarna har upplevts
mycket positivt av förskolecheferna och tanken är att öka antalet dagar
under nästa år. Förskolecheferna har kunnat använda sig av material och
dialoger från temaeftermiddagarna för fortsatt arbete på enhetsnivå.
Åtgärder
På områdesnivå fortsätter vi att arbeta mot målet ökad professionalism.
Det har innehållit/innehåller följande aktiviteter:
-

Normkritiskt perspektiv: 2 halvdagars utbildning med cheferna,
litteratur samt heldags utbildning för alla medarbetare;
Entreprenöriella förhållningssätt: temaeftermiddag för cheferna;
ökat målfokus/kollegialt lärande: litteraturseminarium kring boken
undervisning i förskolan, förskolechefer skuggar varandra;Professionalism i samverkan med hem: temaeftermiddag kring
utvecklingssamtal (i förskolan) samt svåra samtal.
Pedagogisk dokumentation: temaeftermiddag.
Roller: förskollärarens kontra arbetslagets ansvar kontra
förskolechefs ansvar.
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Förskolecheferna har arbetat vidare ute på sina enheter inom
utvecklingsområden på enhetsnivå bland annat genom att.
− Stötta pedagogerna i sin roll i den fria leken för att metodiskt stärka
barns förmåga till lek.
− Aktualisera språkplattformen ytterligare på förskolorna. (Under
hösten 2015 påbörjades ett arbete med revidering av
språkplattformen för att tydliggöra språkarbetet med barn med
annat modersmål.)
− Tillsammans med rektorerna lägga upp strategier för genomförande
av övergångsarbetet på hemmaplan utifrån centralt framtagna
riktlinjer.
− Hålla igång diskussioner om bedömning av kvalitet i förskolan på
sina enheter.

Samverkan
Ärendet har inte samverkats.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef
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Håkan Anving
Områdeschef, förskola
Lars Bengtsson
Områdeschef, skola

2016-05-19

Dnr 2016/SDNN0008

Redovisning av åtgärder utifrån
Kvalitetsrapporten Undervisning och
resultat 2015
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0817

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr beslutar att godkänna bifogat yttrande som svar på
Kommunstyrelsens frågor angående kvalitetsrapporten Undervisning och
resultat 2015 samt sända svaret till Kommunstyrelsen.

Ärendet
Inom ramen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete tar
Kommungemensam Förskola och Skola fram fyra rapporter årligen. Dessa
rapporter behandlas av Kommunstyrelsen. När den aktuella rapporten
Undervisning och resultat 2015 behandlades 2016-01-11 beslutades:
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att göra noggranna analyser av orsaker och
vilka åtgärder som behövs för att förbättra resultaten. Senast den 1 maj 2016 skall
nämnderna återrapportera sina åtgärder till Kommunstyrelsen.
Stadsdelsnämnden Norr avger svar för förskola och grundskola.
Sammanställningen över förskolans och skolans vidtagna åtgärder bifogas i
separat handling.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås
Stad.
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Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Barn och ungdomar påverkas av att nämndens och enheternas systematiska
kvalitetsarbete leder till att uppfylla intentionerna i läroplanerna och därmed
ge barn och elever bästa möjliga förutsättningar att nå så långt som möjligt i
sin kunskapsutveckling.
Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2016-05-16.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef

Behov att lyfta till huvudmannen – KR Undervisning och
resultat 2015 - Uppföljning

Nedanstående exempel på åtgärder utifrån frågeställningar som lyfts i kvalitetsrapporten har inrapporterats till Utvecklingsenhetens medarbetare som tillsammans sammanställt följande rapport:

Förskola
Stadsdelen Norr
Flera förskolechefer uttrycker att deras personal har olika önskningar när det gäller kompetensutveckling men att
man på grund av ansträngd budget inte kan tillgodose detta. Man beskriver att förutsättningarna för kompetensutveckling är näst intill obefintliga. Områden där man lyft att det finns behov av kompetensutveckling handlar om
barn som utmanar, barn med annat modersmål, IKT, matematik och språkstörning. Några chefer anger också
behov av fördjupning i plattformarna som finns i förskolan.
(Utdrag från KR Undervisning och resultat 2015)
Åtgärder

Barn som utmanar: Pedagoger har genomgått en AST-utbildning, Pinocchio är inkopplat och handledning genomförs av specialpedagoger.
Barn med annat modersmål: Pedagoger har utbildats inom TAKK – Tecken som Alternativ och
kompletterande Kommunikation.
IKT: Det finns en 20 % IKT pedagog från mars 2016, intern kompetensutveckling, datorpaket
köps in våren 2016 omfattande en uppkopplad dator per avdelning och en trådlös skrivare per
förskola.
Matematik: Plattformsarbetet är åter initierat vid de förskolor arbetet varit vilande.
Barn med språkstörningar: Specialpedagoger är inkopplade och pedagogerna arbetar utifrån TAKK.
Introduktion/fördjupning i plattformsarbetet: Utvecklingsenheten kommer att organisera en
introduktion in i plattformsarbetet för nyanställda medarbetare.
Grundskola
Stadsdelen Norr
Engelbrekt F-6 lyfter behovet av stöd i att leda utvecklingsarbete kring ett inkluderande arbetssätt utifrån att man
inte är en nivå 2-skola. Fristadskolan lyfter att man gärna ser att Utvecklingsenheten arbetar med handledning
för kollegialt lärande då man ser att effekten av någon utomstående som arbetar gentemot arbetslaget är stor.
Erikslund önskar stöd i att koppla ihop de olika delarna BFL och IKT med arbete kring extra anpassningar,
vilket förstärks av Sjöboskolan som önskar stöd i att koppla ihop kommunens kompetensutvecklingsinsatser så
att det kan bli en hjälp för verksamheterna att arbeta med de olika delarna som en helhet. Sparsörskolorna vill
sprida sitt arbete kring kollegialt lärande som man samarbetat kring med Göteborgs universitet.
(Utdrag från KR Undervisning och resultat 2015)

Åtgärder

Det har startats ett flexteam på F-6 Engelbrektskolan och en speciallärare har rekryterats för att
få rätt kompetens i stödet för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Flexteam med
liknande inriktning har också startats på Gula skolan och Fristadskolan.
Utifrån Fristadskolans behov av extern handledning har man i områdesledningen utarbetat
strukturerade former för kollegialt lärande.
Möten med Utvecklingsenheten kring helhet, utveckling och processer genomförs årligen.
På Erikslund och Sjöboskolan beskrivs behov av att få en helhet i de olika processer skolorna är
inne i. Detta arbete har skolorna själva ansvarat för.
En handlingsplan för IKT har gemensamt tagits fram för skolorna i Norr.
Sparsörskolorna bidrar i det kollegiala lärandet i bl.a. matematik.
Samtliga förstelärare vid stadsdelens skolor bidrar till det kollegiala lärander och utvecklingen av
undervisningen i sina ämnen genom att de vid fyra tillfällen per år ansvarar för ämneskonferenser
som övriga lärare som undervisar i ämnet deltar i.
Under läsåret 2016/17 genomförs en särskilt satsning på Erikslundskolan i syfte att utveckla
undervisningen i matematik som i sin tur skall leda till förbättrade elevresultat. Satsningen innebär
att skolan har tillgång till en matematikutvecklare på halvtid under hela läsåret. En särskilt plan
har tagits fram för satsningen.

Håkan Anving
Områdeschef Förskola
Stadsdelförvaltningen Norr
Lars Bengtsson
Områdeschef Skola
Stadsdelsförvaltningen Norr
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Kommunstyrelsen

Redovisning av Stadsdelsnämnden Östers förskolors och
grundskolors analys och åtgärder utifrån Kvalitetsrapporten
Undervisning och resultat 2015
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster godkänner upprättad redovisning av analys och åtgärder för
förskolor och grundskolor, med anledning av resultaten i Kvalitetsrapporten Undervisning
och resultat 2015, samt översänder svaret till Kommunstyrelsen.
Ärendet
Kommunstyrelsen uppmanade nämnderna 2016-01-11 att göra noggranna analyser av
orsaker och vilka åtgärder som behövs för att förbättra resultaten gällande undervisning och
resultat utifrån 2015 års Kvalitetsrapport.
Stadsdelsnämnden Östers förskolor och grundskolor har utifrån analysarbetet som gjordes
när Kvalitetsrapporten hade sammanställts och presenterats i augusti 2015, arbetat med att
förbättra resultatet kring undervisning. Nedan följer en redovisning av det arbetet.
Analys och åtgärder - förskolor
Förskolans mål är att ge barn förutsättningar att nå sin optimala potential.
Stadsdelsnämnden Östers förskolor har arbetat med läsförståelse och språkutveckling
genom materialet och metoden Babblarna, samt arbetat med att utveckla högläsningens
kvalitet genom materialet Läsfixarna. Inom området språkutveckling har förskolorna även
arbetat med att utveckla organisationen, metoderna och arbetsätten för att förbättra
modersmålsstödet på förskolorna samt hur vårdnadshavare kan arbeta
modersmålsstödjande. En gemensam handlingsplan för Stadsdelsnämnden Östers förskolor,
samt enhetsspecifika handlingsplaner har tagits fram. I handlingsplanerna ingår även
nämnduppdraget att utveckla samverkan med Centrum för Flerspråkigt Lärande (CFL). I
januari 2016 fick alla pedagoger på förskolorna i Stadsdelsnämnden Östers förskolor
fortbildning kring interkulturellt förhållningssätt och modersmål genom CFL. CFL besöker
och följer upp arbetet med modersmålsstöd och interkulturellt förhållningssätt på alla
förskolor i Stadsdel Öster under våren 2016. För att utveckla en lärande organisation med
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fokus på barn med annat modersmål har ett språknätverk där bibliotek, specialpedagoger
och pedagoger från förskolor bildats.
Inom undervisningens utvecklingsområde ingår även utvecklingen av kvalitativa
professionella överlämningar från förskola till förskoleklass. I december 2015 beslutades en
för Borås Stad gemensam Övergångsplan och från och med i år använder förskolorna i
Stadsdelsnämnden Öster en av Skolverket framtagen överlämningsblankett för att få
likvärdiga överlämningar.
Ett ytterligare prioriterat utvecklingsområde är att utveckla förskolornas arbete med
lärplattformen Pingpong och IKT. Under hösten 2015 arbetade IKT-pedagogen tillsammans
med pedagogerna med implementeringsarbete för att göra lärplattformen tillgänglig för alla
vårdnadshavare. På några förskolor har mallar för gemensamma dokument på Pingpong
utifrån ett likvärdighetstänk tagits fram, till exempel för Veckobrev. En förskola i Stadsdel
Öster bidrog även med ett seminarium på Borås Stads Lärmässa i november 2015 gällande
förskolans arbete med Pingpong i kontakt med vårdnadshavare. Östers IKT-pedagog leder i
samverkan med planeringsledaren arbetet med att utveckla IKT i undervisningen utifrån
beprövad erfarenhet, forskning, olika IKT-verktyg i ett pedagogiskt kollegialt lärande.
Analys och åtgärder – skolor
Några av de utmaningar/utvecklingsområden som identifierats inom skolan är följande:
- Flera samtidiga satsningar såsom Bedömning för lärande (BFL), ”Matematiklyftet” och
”Läslyftet” innebär att det tar längre tid innan satsningen får genomslag och är
implementerad i verksamheten. Utmaningen är att hitta balans mellan olika satsningar
och att implementera dem i den löpande verksamheten.
- Småskolor behöver skapa en bättre infrastruktur för IKT för att bibehålla och utveckla
möjligheten att erbjuda en likvärdig utbildning i hela Borås Stad.
- Flera skolenheter uttrycker ett behov av en nystart för BFL. Behovet av en nystart
uppstår pga hög personalomsättning då lärare väljer att söka sig till andra kommuner.
- Skolenheterna identifierar att det finns behov av riktad kompetensutveckling för arbetet
med elever i behov av särskilt stöd samt IKT.
- Enheterna identifierar även några yrkeskategorier som har ett extra behov av att få ta del
av nuvarande satsningar och/eller som bör få komptensutveckling. Dessa är:
bibliotekarier, språkstödjare, modersmålslärare och personal inom fritidsverksamheten.
Arbetet med att åstadkomma bättre måluppfyllelse pågår i skolenheternas och
områdesledningens processinriktade arbete. Exempel på områden som arbetas aktivt med
både på skolnivå och områdesnivå:
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-

Utveckling/fortbildning i BFL för både nya rektorer och nyanställda lärare. Det är ett
prioriterat område i Stadsdelsförvaltningen Östers skolors verksamhetsplan. På några
skolor har förstelärare fått uppdraget att leda fortbildningen i BFL.
Inom IKT finns en utvecklingspedagog som utifrån identifierat behov stödjer och
utbildar personal på den enskilda skolan och i områdesledningen.
På både skol- och områdesnivå utvecklas samverkan och implementeringen med IFO
gällande inkluderingsarbetet (omfattar elever i behov av särskilt stöd).

I analysen framkommer även utvecklingsområden/utmaningar som rör hela Borås Stad och
därför bör lyftas till högre nivå. Måluppfyllelsen påverkas av rörligheten bland både lärare
och rektorer vilket får negativ inverkan på kontinuiteten i arbetet. För att höja
måluppfyllelsen och att utvecklingsinsatser ska få den verkan som det är tänkt, måste det
skapas bättre möjligheter att behålla redan anställd personal och nyrekrytera behörig
personal. I flera av de satsningar som genomförts kan man se att arbetet med
utvecklingsinsatser avtar, samt att de inte får den förankring eller genomslag i verksamheten
som det var tänkt. Borås Stad bör dels öka skolenheternas möjlighet att rekrytera personal
som motsvarar de kompetensbehov som verksamheten identifierar, dels ställa medel till
förfogande för att ge skolenheterna möjlighet att behålla och kompetensutveckla personal i
högre omfattning än idag.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ida Legnemark
Ordförande

Ulrika Gustafson
Stadsdelschef
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Kommunstyrelsen uppmanar nuvarande nämnder samt de nya nämndernas beredningsgrupper, att göra en analys av de
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Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och gymnasieskola läsåret 2015-2016:
Kvalitetsrapport Värdegrund 2016
Uppgifterna i denna kvalitetsrapport är hämtade från Borås Stads förskolor, grund- och
gymnasieskolor samt gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Föregående rapport om
Värdegrund kom 2014. 2016 års rapport följer upp flera av de områden som ingick i
2014 års rapport.
Några av de områden som belyses i rapporten kan även relateras till indikatorer under
målområde 2, ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga”, i Borås Stads budget.
2014 och 2016 års rapporter i helhet finns att ta del av här: Kvalitetsrapporter

Några resultat från rapporten
Trygghet och trivsel

Förskola
Klimatundersökningen (föräldraenkäten) visar att 95,5 procent av de svarande föräldrarna till barn i förskolan känner sig trygga när de lämnar sina barn. Det kan sättas i
relation till 97,4 procent som angav att de kände sig trygga i 2015 års enkät. Bland
kommentarerna kan man läsa att föräldrar inte känner sig helt trygga på grund av att de
upplever att det är för lite personal i förskolan.
Förskolornas egen skattning inom området trygghet och trivsel visar på en klar förbättring. I nuläget skattar sig 25 förskolor på högsta nivån, jämfört med 6 i föregående rapport.
Grundskola
Av eleverna i årskurs 4-6 svarar 94,9 procent att de känner sig trygga i skolan, vilket är
en ökning med 4,4 procentenheter jämfört med förra året. 91 procent av eleverna på
mellanstadiet tycker att personalen arbetar aktivt för att alla elever skall vara trygga och
må bra i skolan. Bland eleverna i årskurs 7-9 svarar 89,6 procent att de känner sig
trygga på skolan, jämfört med 91 procent förra året
Gymnasieskola och vuxenutbildning
95 procent av samtliga gymnasieelever uppger i skolklimatundersökningen 2016 (elevenkäten) att de känner sig trygga. Elevernas upplevelse av trygghet är likartad på samtliga skolor och det har heller inte skett några större förändringar i vad elever svarar
2016 mot senaste mätningen 2015.
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Samtliga skolenheter bedömer att de antingen är på väg mot eller har uppnått kvalitetsnivå 3 som kännetecknas av att eleverna upplever skolenheten som trygg. Vid en jämförelse rapport värdegrund 2014, har förvaltningens skolenheter förflyttat sig till en
högre kvalitetsnivå. 2014 uppgav flera enheter att man befann sig på kvalitetsnivå 2.
I en kommentar till självskattningen uppger Vuxenutbildningen (SFI) att det under
senare tid skett stora förändringar i elevgruppernas sammansättningar. Man har kunnat
konstatera att fler elever lider av psykisk ohälsa vilket har lett till en ökad oro generellt.
Barns, elevers, och föräldrars inflytande

Förskola
72,6 procent av de vårdnadshavare som besvarat klimatundersökningen (föräldraenkäten) anser att det stämmer bra eller stämmer helt och hållet att deras synpunkter tas
tillvara i planering och genomförande av verksamhet. Det är en tydlig tillbakagång från
2014 då 86,7 procent av vårdnadshavarna uttryckte att de hade inflytande.
Förskolechefernas självskattning kring barns och vårdnadshavares möjlighet att delta i
forum för samråd visar att mycket har blivit bättre sedan förra värdegrundsrapporten.
Utifrån förskolechefernas självskattningar kan konstateras att 70 procent av förskolorna
har forum för samråd för barn och 82 procent har forum för samråd med vårdnadshavare.
Grundskola
När eleverna i klimatundersökningen (elevenkäten) besvarar frågan ”Jag upplever att elevrådets (eller liknande inflytandeforum) arbete tas på allvar av skolan” svarar 85,2 procent av
eleverna i åk 4-6 att det stämmer bra eller stämmer helt och hållet. För åk 7-9 är motsvarande siffra 65,6 procent. Det är en förbättring med 2 till 3 procentenheter för respektive årskurser.
Huvuddelen av rektorerna skattar att eleverna har inflytande över lärandet och undervisningen samt att eleverna är medvetna om målen i olika ämnen.
Gymnasieskola och vuxenutbildning
Elevernas bild av möjligheten att ha inflytande över undervisningen skiljer sig avsevärt
mot hur skolledningen bedömer i sina självskattningar. Mellan 20 och 40 procent av
gymnasieeleverna på samtliga skolor uppger att deras möjligheter till påverkan genom
olika inflytandeforum är begränsat. Mellan 20 och 30 procent av gymnasieeleverna
uppger dessutom att lärare i låg grad tar hänsyn till elevernas åsikter
Vid en jämförelse med 2014 års rapport, har förvaltningens skolenheter förflyttat sig till
en högre kvalitetsnivå i självskattningen. 2014 uppgav en majoritet av enheterna att
man var på väg mot eller befann sig på kvalitetsnivå 2. Vid rapportering 2016 har ingen
skolenhet skattat sig under kvalitetsnivå 2 och fler enheter än 2014 uppger att man nu
befinner sig på väg mot kvalitetsnivå 3.
Det kan konstateras att elever och lärares bild av elevers möjligheter att utöva inflytande och huruvida lärare tar hänsyn till elevernas åsikter, skiljer sig åt. Men framförallt
skiljer sig elevers och lärares bild från skolledningens bild av elevers möjligheter till
inflytande där skolledningen gör en högre skattning av dessa områden än vad lärare och
elever gör.
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Behov att lyfta till huvudmannen

Rapporten avslutas med behov att lyfta till huvudmannen.
Några behov som nämns är:
• Utbildning i normkritiskt förhållningssätt för personal i förskola och grundskola
• En tydligare dialog behöver skapas med föräldrar kring begreppet "värdegrund".
• Fortsätta arbeta för mindre barngrupper alternativt ökad personaltäthet.
• Utveckling av hur föräldrar med annat modersmål kan stödjas när det t.ex. gäller klimatundersökningen.
• Trångbodda skolor skapar en dålig arbetsmiljö. Detta påverkar studiero och
skolresultat. Borås Stad behöver ta ett samlat grepp kring denna fråga.
• Det är för mycket i skolans värld- man måste, på alla nivåer, börja sålla i vad
som måste göras.
• Det har överlag varit låg svarsfrekvens i skolklimatundersökningen, vilket gjort
att skolor inte fullt ut kunnat använda dessa resultat som underlag i utvärderingen av sitt värdegrundsarbete.
• I högre grad arbeta med Borås Stads resultat i förhållande till andra kommuner i
Sverige, snarare än att jämföra stadsdelarnas resultat när samtliga rektorer träffas.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen uppmanar nuvarande nämnder samt de nya nämndernas beredningsgrupper, att göra
en analys av de behov som lyfts i rapporten, med syfte att hitta åtgärder för att utveckla och förbättra i
verksamheterna.
Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

Värdegrund 2016
---------------------------Kvalitetsrapport
Alla skolformer

Kommungemensam förskola och skola
Utvecklingsenheten
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Värdegrundsarbete i förskolan
Det har skett en markant förbättring sedan 2014 års värdegrundsrapport. Betydligt fler skattar sig
högre i år än vid förra rapporten. 2014 fanns exempelvis endast en av kommunens förskolor på
nivå 3, jämfört med 9 förskolor på högsta nivån i nuläget. Idag anser sig 47 förskolor vara på väg
mot högsta nivån jämfört med 43 förra gången. Det innebär alltså att 56 förskolor skattar sig på
de två högsta nivåerna, vilket ska sättas i relation till 44 förskolor år 2014. Det visar att en övervägande del av förskolorna har väl fungerande värdegrundsarbeten som gett mycket goda resultat.

Trygghet och trivsel
Även inom området trygghet och trivsel visar resultatet på en klar förbättring. I nuläget skattar sig
25 förskolor på högsta nivån, jämfört med 6 i samband med förra rapporten. Totalt befinner sig
60 förskolor på de två högsta nivåerna, jämfört med 52 förra året.
Klimatundersökningen visar att 95,5 procent av de svarande föräldrarna till barn i förskolan känner sig trygga när de lämnar sina barn. Det kan sättas i relation till 97,4 procent som kände sig
trygga när de lämnade sina barn år 2015. Bland kommentarerna kan man läsa att föräldrar inte
känner sig helt trygga på grund av att de upplever att det är för lite personal i förskolan.
Självskattning om trygghet och trivsel
1. Trygghet och trivsel finns men rutiner och arbetsro saknas till stor del. Barngruppen känns
otrygg.
2. De flesta barnen upplever förskolan som trygg och uppger att de trivs. Man kan se att det finns
lust att lära. Rutiner fungerar tillfredsställande för det mesta på förskolan.
3. Förskolan upplevs lugn och det finns arbetsro. Man kan se att det finns lust att lära. Lite tid går
åt till konfliktlösning.
Stadsdel
1
Norr
Väster
Öster

Borås Stad

2

1
0
0
0
0 förskolor

på väg mot
1
0
3
4 förskolor
(3)

2
6
8
10
24 förskolor
(33)

på väg mot
8
18
9
35 förskolor
(46)

3
10
8
7
25 förskolor
(6)

Siffran inom parentesen anger 2014 års värde.

Likabehandlingsplan
Utveckling av likabehandlingsarbete
Förskolorna i Borås Stad har generellt sett likabehandlingsplaner och planer mot kränkande behandling som uppfyller de krav som ställs i lagar och förordningar. Det som behöver säkerställas
och som också flera förskolechefer tar upp handlar om systematiken och att se till att arbetet hålls
levande t.ex. genom att ha en plan för att nyanställda blir delaktiga och insatta i arbetet.
1
2

Sagans förskola saknas i underlaget
Kvarngården Mini saknas i underlaget
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Ansvarsfördelning främjande och förebyggande insatser
Samtliga förskolors planer innehåller en ansvarsfördelning för de främjande och förebyggande
insatserna. Flera förskolechefer lyfter i sina kommentarer att alla har sin roll i det förebyggande
arbetet och i det åtgärdande arbetet. Utifrån kommentarerna drar vi slutsatsen att det kan vara
klokt att i planen se till att en tydlig ansvarsfördelning framgår.
Barns medverkan
De flesta förskolorna menar att det finns en beskrivning i planen för hur barn ska medverka i det
främjande förebyggande arbetet. Att inte alla förskolor uppfyller detta krav handlar förmodligen
om att hitta bra metoder på hur en sådan medverkan kan gå till. Här finns ett lärande att göra
mellan förskolor då inte alla förskolechefer menar att barnen medverkar i det främjande förebyggande arbetet.
Arbete med olika rutiner
Flera förskolechefer uttrycker att rutiner finns men att de inte använts då det inte funnits behov
av det. Det kan därför vara svårt att veta hur de i verkligheten fungerar och hur medvetna föräldrar och personal är om dem. I klimatundersökningen finns några frågor som handlar om bemötande och närmare 98 procent av föräldrarna anger att personalen har ett vänligt bemötande mot
barnen. Ett fåtal föräldrar menar att det inte stämmer alls. I kommentarerna i klimatundersökningen skriver flera föräldrar att det är skillnad på bemötande beroende på vilken personal de
själva och barnet möter. Det är rimligt att dra slutsatsen att kränkande behandling förekommer,
om än i mycket liten omfattning, och att det är viktigt att klargöra rutiner för anmälan av detta.
Rutiner för hur barn och deras vårdnadshavare ska göra för att anmäla diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling…

Stadsdelen
3
Norr
4
Väster
5
Öster
6
Borås Stad

Fungerar inte alls Fungerar i liten
utsträckning
4
7
11 förskolor

Fungerar i stor
utsträckning
17
22
15
54 förskolor

Fungerar i mycket
stor utsträckning
3
11
6
20 förskolor

Normkritiskt förhållningssätt
Det märks en tydlig skillnad jämfört med KR Värdegrund 2014 att fler förskolor bedöms ligga på
nivå 3 eller på väg mot nivå 3. 2014 var antalet 48 förskolor och nu bedöms 61 förskolor på dessa
nivåer. Värdegrundsrapporten för två år sedan pekade på relativt höga skattningar, men att inga
särskilda fortbildningsinsatser gjorts på området. I årets underlag syns det tydligt att området varit
prioriterat och många förskolechefer beskriver hur pedagogerna diskuterar olika frågeställningar
och det finns i många förskolor också en systematik för när och hur viktiga frågeställningar tas
upp. Trots goda resultat och en stor medvetenhet bedömer vi att detta är ett fortsatt prioriterat
utvecklingsområde för Borås Stad.
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Sagan saknas i underlaget
Ängsjögården saknas i underlaget
5 Kerstinsgården saknas i underlaget
6
Kvarngården Mini saknas i underlaget
4
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Barns inflytande
Barnen på förskolorna i Borås har inflytande över formerna för sitt lärande och över innehållet i
verksamheten enligt de självskattningar som förskolechefer gjort. Planeringen görs synlig för
barnen. Allt slags material finns tillgängligt i barnens höjd. Barn får ta ansvar i olika
rutinsituationer. Några förskolor har nått till nivå 3 i självskattningen vilket innebär att barnen har
ett stort inflytande. Förskolechefernas bedömning antyder en positiv utveckling men i
klimatundersökningen 2016 uttrycker 77,3 procent av vårdnadshavarna att deras barn ges
möjlighet att påverka sin vardag vilket är en tydlig nedgång jämfört med resultatet 2014 som var
89,9 procent. I kommentarerna i klimatundersökning 2016 lyfter många vårdnadshavare att
neddragningar och stora barngrupper gör att de inte ser möjligheter till barnens eller sitt eget
inflytande på verksamheten.
Självskattning om barns inflytande i förskolan
1. Barnen har till viss del inflytande över formerna för sitt lärande och innehållet i verksamheten.
Inflytandet sker mestadels spontant. Barn väljer sina aktiviteter inom ramen för den fria leken.
Barn får ta visst ansvar i olika rutinsituationer.
2. Barnen har inflytande över formerna för sitt lärande och innehållet i verksamheten genom ett
strukturerat arbetssätt. Planeringen görs synlig för barnen. Allt slags material finns tillgängligt i
barnens höjd. Barn får ta ansvar i olika rutinsituationer.
3. Barnen har stort inflytande över formerna för sitt lärande och innehållet i verksamheten genom
ett strukturerat arbetssätt. Observationer och intervjuer med barn ligger till grund för planering
av tema och inköp av material. Det finns forum där barn ges möjlighet att utöva inflytande i förskolan. Barnen uttrycker att de har inflytande.
Stadsdel
7
Norr
Väster
Öster

1

0 förskolor
8
Borås Stad
(KR Värdegrund 2014 inom parentes)

på väg mot
3
7 (16)
5
15 förskolor
(19)

2
8
12
13
33 förskolor
(38)

på väg mot
13
13(5)
11
37 förskolor
(26)

3

2
0
2 förskolor (6)

Föräldrars inflytande
En majoritet av förskolorna har av förskolecheferna bedömts vara tydliga i fråga om mål och
innehåll så att vårdnadshavare ges möjlighet till inflytande samt att det finns fungerande forum
för samråd på förskolan där föräldrar har denna möjlighet. Kunskap om mål och verksamhet är
en förutsättning för att vårdnadshavare ska kunna utöva ett reellt inflytande. Endast 14 av 90
förskolor bedöms ha nått detta, men det är ändå en förbättring jämfört med 2014.
Utifrån årets klimatundersökning framgår att 72,6 procent av föräldrarna som besvarat enkäten
tycker att deras synpunkter tas tillvara i planering och genomförande av verksamheten. Jämfört
med 2014 är det en nedgång på 14 procentenheter och vårdnadshavarnas kommentarer pekar på
de stora barngrupperna, personalens arbetsbelastning och många vikarier som troliga orsaker till
resultatet.
Förskolechefernas självskattning kring barns och vårdnadshavares möjlighet att delta i forum för
samråd ger tydligt uttryck för att mycket har blivit bättre sedan förra värdegrundsrapporten. Uti-

7
8

Sagans förskola saknas i underlaget
Kvarngården Mini saknas i underlaget
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från förskolechefernas självskattningar kan konstateras att 70 procent av förskolorna har forum
för samråd för barn och 82 procent har forum för samråd med vårdnadshavare.
En majoritet av vårdnadshavarna anser att de har möjlighet till inflytande: 72,6 procent av dem
som besvarat Klimatundersökningen anser att det stämmer bra eller stämmer helt och hållet att
deras synpunkter tas tillvara i planering och genomförande av verksamhet. Det är en tydlig tillbakagång från 2014 då 86,7 procent av vårdnadshavarna uttryckte att de hade inflytande.
På frågan ”Finns forum för samråd enligt Skollagen 4kap 13§?” svarar förskolecheferna på följande vis:
Stadsdel
9

Ja, för föräldrar

Norr
21
10
Väster
31
Öster
22
11
Borås Stad
74 (63) förskolor
(KR Värdegrund 2014 inom parentes)

Ja, för barn
14
27
22
63 (44) förskolor

Nej, inte för
föräldrar
1
2
7
10 (27) förskolor

Nej, inte för barn
5
5
2
12 (40) förskolor

Behov att lyfta till huvudmannen
Stadsdelen Norr
Till den politiska nivån
Värdegrundsarbetet förhåller sig till de förutsättningar den enskilda förskolan har bl. a. gällande
personalens utbildningsnivå och kvalitet, områdets socioekonomiska förutsättningar och antal
barn i förhållande till personalbemanning utifrån barngruppens behov. Bemanningen kan alltså
eller ska sannolikt vara olika beroende på barngrupperna beskaffenhet.
Till förvaltningsnivån
Utbildning behövs i normkritiskt förhållningssätt för all personal. En tydligare dialog behöver
skapas med föräldrar kring begreppet "värdegrund".
Stadsdelen Öster
Till den politiska nivån
Att fortsätta arbeta för mindre barngrupper alternativt ökad personaltäthet.
Att utveckla lokaltrafiken som fungerar dåligt utanför tätort för både personal och föräldrar.
Att ge möjlighet till bättre lönesättning. Detta bidrar till att utbildad personal stannar kvar i Borås
Stad. Vi kan då även få fler kompetenta sökande till våra tjänster. Att ha vikarier istället för ordinarie personal bidrar till en sämre pedagogisk verksamhet. De ordinarie får automatiskt ett större
pedagogiskt ansvar. Utan tillräckligt kompetent personal kommer vi inte ha möjlighet att nå våra
politiska mål helt.
Till förvaltningsnivån
Det är viktigt att bättre definiera vilket inflytande som föräldrarna har. En utveckling behöver ske
för hur föräldrar med annat modersmål kan stödjas när det t.ex. gäller klimatundersökningen.
Viktigt att fokusera på det vi gör bra. Föräldrainflytande är viktigt med det finns även annat som
behöver prioriteras, t.ex. synpunktshantering.
9

Sagans, Kröklingegårdens, Sjöbogårdens förskolor saknas i underlaget
Ängsjögårdens förskolor saknas i underlaget
11
Kvarngården Mini saknas i underlaget
10
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Värdegrundsarbete i grundskolan
De allra flesta av kommunens skolor bedömer att de befinner sig på nivå 2 eller högre, vilket innebär att det finns ett värdegrundsarbete som bidrar till god stämning, samt väl fungerande verktyg vid t.ex. konflikthantering. I självskattningen i samband med förra värdegrundsrapporten
(2014) bedömde samtliga av kommunens skolor sig på minst nivå 2, vilket kan sättas i relation till
att två enheter skattar sig lägre än nivå 2 denna gång. Antalet på högsta nivå har också minskat
något. Totalt sett däremot bedömer fler skolor att man befinner sig på en högre nivå (på väg mot
nivå 3) än i förra rapporten.
Självskattning om värdegrundsarbete
1. Personalen använder sig av elevernas vardagserfarenheter för att samtala och reflektera
kring demokratiska värden. Det finns inget väl fungerande system för hantering av konflikter. Det förebyggande arbetet är inte förankrat hos alla.
2. Det finns väl fungerande verktyg för t ex konflikthantering. Värdegrundsarbetet bidrar
till att en god stämning finns på skolan. Personalen lägger stor vikt vid att eleverna har
kunskap och insikt om vilka de grundläggande värderingarna är. Personalen på skolan är
medvetna om sin roll som förebilder och visar i ord och handling att all verksamhet omfattas av de grundläggande demokratiska värderingarna.
3. Skolan har ett väl fungerande värdegrundsarbete som sätter tydliga avtryck i verksamheten och som resulterar i att kunskap när det gäller normer och värden ökar både hos
elever och lärare. Det framgår tydligt att skolan aldrig är beredd att acceptera vare sig intolerans eller främlingshat. Det finns en medveten strävan att motverka segregation och
främlingskap redan i hur skolans verksamhet organiseras.
Stadsdel

1

på väg mot

2

på väg mot

3

1

1

2
6
3

7
2
7

3
4

1 skola

1 skola

1
12 skolor

16 skolor

7 skolor

12

Norr
13
Väster
14
Öster
Kommun15
gem. verks
Borås Stad

Trygghet och trivsel
I klimatundersökningen menar 89,4 procent av de svarande föräldrarna till elever i förskoleklassårskurs 3 att deras barn känner sig trygga i skolan. 83,3 procent av de svarande anser att personalen på skolan arbetar aktivt för att alla barn skall vara trygga och må bra i skolan. Av eleverna i
årskurs 4-6 svarar 94,9 procent att de känner sig trygga i skolan, vilket är en ökning med 4,4 procentenheter jämfört med förra året. 91 procent av eleverna på mellanstadiet tycker att personalen
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arbetar aktivt för att alla elever skall vara trygga och må bra i skolan. Bland eleverna i årskurs 7-9
svarar 89,6 procent att de känner sig trygga på skolan, jämfört med 91 procent förra året, och 73
procent av högstadieeleverna anser att personalen arbetar aktivt för att alla elever skall vara trygga
och må bra i skolan. I denna rapport presenteras den totala bilden för eleverna i Borås Stad. Även
om det är mellan 5 och 10 procent totalt sett i kommunen som anger att de inte känner sig trygga
behöver inte det betyda att det ser likadant ut på varje skola. En del skolor har fler och en del
färre elever som upplever otrygghet.
Rektorer påpekar att svarsfrekvensen varit låg i årets klimatundersökning, vilket påverkar statistiken. Lägst svarsfrekvens är det bland eleverna i årskurs 4-6, där 1784 elever svarat, jämfört med
2540 svarande förra året. Bland föräldrarna i årskurs F-3 är antalet svarande 1292 jämfört med
1703 förra året. Bäst svarsfrekvens finns i årskurs 7-9, där 1843 har svarat, vilket kan sättas i relation till förra årets 2007 svarande. Totalt sett är det alltså 1331 färre svarande år 2016, jämfört med
året innan. En anledning till detta sägs vara en teknisk begränsning i servern.

Värdegrundsprofil
För att skapa ett gemensamt förhållningssätt hos personalen där de tillämpar samma regler och
bemötande arbetar skolorna med att öka medvetenheten hos all personal t.ex. genom att ta upp
frågor om bemötande på konferenser, utbildning kring lågaffektivt bemötande, samt kontinuerliga diskussioner kring ramar, tillämpningar och justeringar. För att få eleverna aktiva i och ge
dem inflytande över det förebyggande arbetet för att främja likabehandling, tolerans och demokratiska värderingar arbetar skolorna exempelvis med trygghetsvandringar, kompisråd, kompissamtal i klasserna, gemensamt framtagna trivselregler, samt grupparbeten kring diskrimineringsgrunderna. Flera skolors elevråd är aktiva i dessa frågor, bl.a. genom att det är en stående punkt
på dagordningen. Ett antal skolor anger att detta är ett prioriterat utvecklingsområde, bl.a. för det
förebyggande arbetet genom insatser som exempelvis ”Bra kompis” eller fadderverksamhet, eller
genom att systematiken behöver utvecklas. På ett par skolor finns dock en stor variation gällande
förhållningssätt, bemötande och tillämpande av regler. Detta beror delvis på att skolorna har
många nyanställda, både pedagoger och skolledning.
Skolorna berättar om olika system för tillsynen utanför lektionstid inom arbetet med att upptäcka
mobbning och kränkande behandling. Dessa system innefattar bl.a. schemalagda rastvärdar med
olika positioner för tillsyn på raster, i matsalen och vid bussen. På en del av skolorna tar rastvärdarna aktiv del i elevernas rastaktiviteter. Några rektorer uttrycker att en minskad personaltäthet
har lett till minskad rasttillsyn och vuxennärvaro i skolans alla miljöer, vilket leder till en ökad risk
att elever blir utsatta för kränkningar. På en del skolor finns/har funnits vuxenledda aktiviteter
vissa raster, men ett par av dessa skolor har tvingats ta bort de vuxenledda rastaktiviteterna p.g.a.
att organisationsförändringar utifrån budgetanpassningen gjort att det finns färre pedagoger att
tillgå, både inom skolan och fritids, men också att personal inte hinner få ut sina raster och inte
får någon ställtid om de ska tillbringa tid utomhus. Däremot för personalen på flera skolor en
dialog med eleverna med förslag på lekar och aktiviteter.
De åtgärder som genomförs för att förbättra värdegrundsarbetet vilar på en kontinuerlig kartläggning och analys av de insatser som görs. Resultaten beskrivs sedan i likabehandlingsplanen
och justeringar i verksamheten görs utifrån detta. På en skola använder man sig av mätstickor i
alla klasser varannan månad, likabehandlingsenkäter, trygghetsvandringar, skolklimatenkäter, samt
analyskonferenser varje halvår med elevråd, skolutvecklingsgrupp och EHT.
När rektorerna kommenterar frågan huruvida både personal och elever får kompetensutveckling
på vetenskaplig grund nämns som exempel HELA-projektet för all personal, löpande kompe8

tensutveckling kring metoder, avvikelser, normer och konkreta åtgärder, samt utbildningar i
normkritik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, studieteknik och stresshantering. Andra
rektorer nämner att de inte har genomfört några särskilda kompetensutvecklingsinsatser inom
värdegrundsområdet under det senaste året, varav ett par menar att de behöver utveckla former
för hur det ska gå till.

Metoder mot mobbning
Drygt hälften av skolorna använder övriga metoder för att förebygga och åtgärda trakasserier och
kränkande behandling. Exempel på sådana är: genomförande och analys av trygghetsvandringar,
enkäter, Mätstickan, samtal med elever, observationer, Lions Quest, MVP, en metod av Gunnar
Höjstad med särskilt utbildad ”vuxengrupp”, tjej- och killsamtal, enskilda samtal, föräldracoaching, RePulse, Cope, kamratstödjare, värdegrundsarbete i klasserna, EQ-arbete.
Resultat som uppnåtts
Bland resultat som uppnåtts nämns: en större uppmärksamhet hos personalen, kännedom och
åtgärder i tidigt skede, minskat antal konflikter och incidenter, få fall av kränkningar/mobbningsärenden, förändrat beteende hos vissa elever, bättre samarbete med vårdnadshavare, större trygghet, bra värden i klimatundersökningen kring trygghet, lugnare arbetsmiljö.
En skola som genomfört trygghetsvandringar för att kartlägga otrygga områden skriver att man
nu är medveten om vilka områden som är otrygga, men att det är svårt att få till täckning i
rastvärdssystemet. Trivselenkäterna har gett en medvetenhet om hur eleverna upplever skolans
olika situationer och i vilka klasser det förekommer kränkningar och brist på studiero, vilket gjort
att man kunnat arbeta inriktat med det i klasserna bl.a. med hjälp av elevhälsoteamet.
För att skapa tryggare raster införde en skola rastaktiviteter varje dag under höstterminen, vilket
hade gott resultat och eleverna upplevde rastaktiviteterna mycket positivt. Upplägget föll dock
under vårterminen.
Arbetet med NPF-utbildning har gett resultat och behöver följas upp. En skola upplever att man
behöver bli bättre på att alltid agera vid situationer som uppstår och agera konsekvent och tydligt
för både elever och vårdnadshavare. Språkförbistring kan ofta vara ett hinder för att lyckas.
Den senaste likabehandlingsenkäten på en skola visade att elever upplever stress, att elever blir
särbehandlande utifrån kön, samt att upplever att det inte diskuteras hur man behandlar varandra
och hur man ser på olikheter i skolan.

Trygghetsvandringar
Av de svarande har 30 av kommunens skolor genomfört trygghetsvandringar. Några av de som
svarat nej skriver att trygghetsvandringar kommer att utföras under vårterminen, i mars och april.
En skola planerar att genomföra trygghetsvandring under höstterminen som ett led i kartläggningen inför nästa års plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Bland kommentarerna kan man läsa att den genomförda trygghetsvandringen visade att majoriteten av skolans elever är trygga både under skoldag och under fritidstid. De elever som uttryckte
oro får stöd av personal som agerar när situationer uppstår. En av skolornas trygghetsvandring
visade att miljön runt skolan upplevs otrygg.
Har skolan under läsåret genomfört trygghetsvandringar på skolan?
Stadsdelen

Ja

Nej

9

16

Norr
17
Väster
Öster
Borås Stad

8
9
14
30 skolor

3
3
0
6 skolor

Likabehandlingsplan
Med några undantag har skolorna i Borås Stad likabehandlingsplaner och planer mot kränkande
behandling som uppfyller de krav som ställs i lagar och förordningar. Flera skolor tar dock upp
att likabehandlingsplanen görs om eller kommer att göras om under läsåret, bl.a. för att få en tydligare struktur och få en bättre implementering bland elever, personal och vårdnadshavare. Vår
tolkning är att det står för en ambition att göra likabehandlingsplanen till ett levande dokument
som är väl känt av alla och som kan fungera som ett stöd i likabehandlingsarbetet.
I klimatundersökningen på frågan om lärarna bemöter eleven med respekt svarar 84 procent av
eleverna i åk 7-9 att det stämmer bra eller helt och hållet. 16 procent av eleverna menar att det
stämmer dåligt eller inte alls. Detta visar att det finns behov av fortsatt fokus på bemötande och
att fortsätta samtalen om bl.a. normer och attityder. Bland eleverna i åk 4-6 är andelen högre, 92
procent, som menar att lärarna bemöter eleven med respekt. För eleverna i de lägre åldrarna (fklass till åk 3) har 95 procent av föräldrarna uttryckt att det stämmer bra eller helt och hållet att
lärarna respekterar deras barn och 98 procent av föräldrarna menar att eleverna respekterar lärarna. Respekt kan givetvis betyda många olika saker och här behöver den enskilda skolan ta hjälp av
elever och deras föräldrar för att synliggöra vad begreppet betyder för dem. På frågan till föräldrar, med barn i f-klass till åk 3, om deras barn blir respekterat av andra barn är andelen något
lägre. 83 procent av föräldrarna menar att deras barn blir respekterat av andra barn och att 75
procent av personalen arbetar mot trakasserier och kränkningar. Ett utvecklingsområde när det
gäller likabehandlingsplanen i Borås Stad är att se till att alla fritidshem synliggörs i planerna. De
allmänna råden18 tar upp att Skolinspektionen konstaterat att en vanlig brist är att det upprättas
en gemensam plan för skolenhet och ett fritidshem där de enskilda verksamheternas specifika
förutsättningar inte framkommer.19 Det borde vara självklart att både skolans och fritids verksamheter tas upp och belyses i planen.

Normkritiskt förhållningssätt
Det kan vara svårt att få syn på och kanske också att konkretisera, även om skolan har ett normkritiskt förhållningssätt i stort. Några skolor tar i sina kommentarer upp att de arbetar aktivt med
att eleverna ska ifrågasätta och har ett kritiskt förhållningssätt vilket också beskrivs i skolans pedagogiska planeringar. Några skolor har identifierat att personalen inte fått tillräckligt med kompetensutveckling för att nå nivå 3 och lyfter behovet av kompetensutveckling när det gäller
normkritiskt förhållningssätt. Slutsatsen av rektorers bedömning är att samtal förs regelbundet på
skolorna kring de egna normerna, attityderna och föreställningarna och om hur man bemöter
varandra och eleverna. Det diskuteras också på vilket sätt verksamheten kan ge pojkar och flickor
samma möjligheter att utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa
könsroller. Intressant blir sedan när denna bedömning kopplas till frågan om det finns ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen. I viss mån går det att tolka utfallet som att skolor i
16
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mindre utsträckning ser resultaten av diskussionerna i undervisningen. Ett normkritiskt perspektiv går att koppla till diskrimineringsgrunderna och är därför ett viktigt område att utveckla ett
kunnande kring.
HBTQ
Skolorna arbetar i olika grad med målet att undervisa kring HBTQ. Troligtvis är det betydelsefullt
att ta externa föreläsare till skolan, inte minst för att eleverna ska få möta personer som har egna
erfarenheter av att leva som HBTQ-personer. Något som är värt att uppmärksamma är sättet
utbildning i HBTQ-frågor erbjuds till eleverna. Handlar det om ett normkritiskt arbete eller ett
arbete som bygger på tolerans? Att pedagogerna ges möjlighet att diskutera toleransperspektiv
kontra normkritiskt perspektiv är viktigt, eftersom deras förhållningssätt påverkar eleverna i stor
utsträckning.
I vilken utsträckning finns det ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen?
Fungerar inte alls Fungerar i liten
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Elevers inflytande över sitt lärande i grundskolan
Huvuddelen av rektorerna skattar att eleverna har inflytande över lärandet och undervisningen
samt att eleverna är medvetna om målen i olika ämnen. I jämförelse med rapporten från 2014
syns en tydlig skillnad att fler skolor har utvecklat arbetet med elevernas inflytande över formerna
för sitt lärande och innehållet i undervisningen till en högre nivå.
Trots att arbetet med bedömning för lärande - BFL, på de flesta skolor pågått i mer än sex år är
det endast en rektor som bedömer att skolan är framme vid att eleverna har stort inflytande över
formerna för sitt lärande och innehållet/upplägget i undervisningen. Kärnan i BFL-arbetet utgörs
av att eleverna är medvetna om målen i olika ämnen och vet vad de behöver kunna för att nå
målen och detta borde vara uppnått på ett flertal skolor. Rektorerna beskriver att elevernas inflytande ökar med stigande ålder och menar att eleverna uttrycker att de har inflytande över regler
och att lärarna tar hänsyn till deras åsikter.
En stor del av skolorna har elevledda utvecklingssamtal och på flera skolor eleverna arbetar med
någon form av matriser kring kunskapsutveckling inför utvecklingssamtalen. En rektor lyfter utmaningen med nyanlända elever som saknar skolbakgrund då det inte alltid är självklart att eleverna förstår eller klarar av att ha det inflytande som förväntas av dem.
Självskattning om elevers inflytande över sitt lärande

1.

Eleverna har litet inflytande över formerna för sitt lärande och innehål-

20

Asklanda saknas i underlaget
Daltorp 7-9 saknas i underlaget
22 CFL saknas i underlaget
21

11

let/upplägget i undervisningen.
2.

Eleverna har inflytande över formerna för sitt lärande och innehållet/upplägget i
undervisningen.

3.

Eleverna har stort inflytande över formerna för sitt lärande och innehållet/upplägget i undervisningen.
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Elevers kännedom om målen
I rektorernas kommentarer framgår att elevernas insikter om målen varierar efter ålder och mognad. Flera rektorer framhåller skolans uthålliga och aktiva arbete med BFL och att eleverna efterhand som de blir äldre blir mer och mer medvetna om målen i olika ämnen och vet vad de behöver kunna för att nå målen. Klimatundersökningen 2016 visar att 89,6 procent av elever i åk 4-6
tycker att det stämmer bra eller helt och hållet att de vet vad de ska kunna för att nå målen i olika
ämnen. Motsvarande siffra för elever i åk 7-9 är 72,9 procent. Det är för båda stadierna en viss
tillbakagång sedan mätningen 2014 och resultatet uttrycker fortsatt att kännedom om målen i
ämnena försämras ju äldre eleverna blir. Även om det ser bra ut med nästan 90 procent i åk 4-6
så innebär det att184 elever på mellanstadiet i Borås Stads skolor menar att de inte vet vad de ska
kunna för att nå målen. För högstadiet handlar det om 496 elever. Dessa elever har inte det inflytande över sitt lärande som de har rätt till.

Elevers inflytande över utbildningen
Klassråd / Elevråd
Det formella elevinflytandet är etablerat i form av klassråd och elevråd vilket nu finns på alla skolor. Detta är en fortsatt förbättring sedan rapporten 2014. Det är glädjande att se att flera rektorer
lyfter undervisning, kunskapsinnehåll, BFL-arbetet och vad man lär sig som frekvent innehåll på
klassråd och elevråd. När eleverna i klimatundersökningen besvarar frågan Jag upplever att elevrådets
(eller liknande inflytandeforum) arbete tas på allvar av skolan svarar 85,2 procent av eleverna i åk 4-6 att
det stämmer bra eller stämmer helt och hållet. För åk 7-9 är motsvarande siffra 65,6 procent. Det
är en förbättring med 2 till 3 procentenheter för respektive stadium.
Det finns möjlighet för eleverna att lyfta vilka frågor de vill utifrån klassrådens diskussioner. I
sina kommentarer lyfter rektorerna olika exempel på hur elevrådet organiserats, ofta per stadium
med ansvariga pedagoger som stöttar eleverna i genomförandet. Frågor kan behandla miljö, mat,
trivsel och gemensamma aktiviteter, värdegrund, undervisningens tillgänglighet och schemafrågor. På någon skola arbetar eleverna med utvärderingar av likabehandlingsplan och trivselenkäter.
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Hur det fungerar i klassen och raster, trygghet, skolgård och arbetsro är också vanliga i underlaget
är vanliga punkter på mötena. Några skolor framhåller även hur elevråden lyft frågor till nämnden
om bl.a. renovering.
Elevsvaren visar att skolan behöver utveckla återkopplingen till eleverna hur deras åsikter påverkar planering och innehåll i verksamheten. Att hälften av eleverna i åk 7-9 fortfarande efter att
det tydliggjordes i förra rapporten inte upplever att de får vara med om att tycka till om skolans
regler kräver insatser. Det finns skolor med rutiner för elevintervjuer och stormöten som kan
vara vägledande för att utveckla arbetet. Rektorernas skattning per stadium är i linje med elevernas svar i klimatundersökningen där eleverna i åk 4-6 uttrycker att de har mer inflytande än vad
eleverna i åk 7-9 uttrycker. Rektorernas bild är dock mer positiv än elevernas. En tydlig förbättring med 7 procentenheter i åk 7-9 mellan 2014 och 2016 finns också när det gäller om lärarna tar
hänsyn till elevernas åsikter.
Åk 4-6

Klimatundersökning

Åk 7-9

Det stämmer bra eller mycket bra att…

2014

2016

2014

2016

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter.
Jag får vara med och tycka till om skolans regler.

88,8%
76,8%

87,5%
76,5 %

62,8%
50,3%

70%
48,2%

Föräldrars inflytande
Föräldrars delaktighet i sina barns lärande bedöms högt på flera skolor, men spridning finns. En
majoritet av skolorna ser till att eleven i förväg är medveten om innehållet på utvecklingssamtalet.
På 4 skolor bedömer rektor att man ännu inte nått fram till att vårdnadshavarna är förtrogna med
verksamhetens mål eller att deras synpunkter tas tillvara i planering och genomförande av
verksamheten. Gemensamt är att många skolor uttrycker att de inte når så alla föräldrar och på
skolor med många utlandsfödda föräldrar hindras kontakten genom språksvårigheter.
Självskattning om föräldrars delaktighet

1. Vårdnadshavaren blir informerad om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling. Det finns fungerande forum för samråd på skolan där föräldrar har möjlighet till inflytande.
2. Vårdnadshavarna är förtrogna med verksamhetens mål. Vårdnadshavarnas synpunkter tas
tillvara i planering och genomförande av verksamheten. Eleven är i förväg medveten om
innehållet om på utvecklingssamtalet.
3. Eleven själv håller i utvecklingssamtalet med stöd av läraren och vårdnadshavaren får veta
hur man kan stötta sitt barns fortsatta utveckling. På så sätt upplever alla parter att det
finns en delaktighet i barnets utbildning. Det finns ett stort engagemang från vårdnadshavare att delta i olika forum för inflytande.
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Värdegrund på Fritidshemmet
I klimatundersökningen finns påståendet På mitt barns fritidshem får jag tillräcklig information om hur
mitt barn har det på fritids. Av de föräldrar som besvarat enkäten anser 63,8 procent att detta stämmer helt och hållet eller stämmer bra. Det är en försämring sedan 2014 med 10 procentenheter.
Flera rektorer nämner i kommentarerna att det är lågt engagemang bland föräldrarna. Enligt de
bedömningar rektorer i Borås har gjort framkommer att många rektorer tycker att det här är ett
område som man behöver arbeta mer med. På frågan På mitt barns fritidshem ges jag som förälder möjlighet att påverka verksamheten svarar 37 procent att det stämmer helt eller nivån under, en klar nedgång från 57 procent 2014. Hela 36,1 procent av föräldrarna har svarat vet ej och 26,6 procent att
det stämmer dåligt eller inte alls att de ges möjlighet att påverka verksamheten.

Behov att lyfta till huvudman
Följande behov lyfts av rektorerna i stadsdelarna:
Stadsdelen Norr
Till den politiska nivån
Vi tror att vi skulle kunna förebygga att elever hamnar snett, både socialt och kunskapsmässigt,
om det fanns möjlighet att ge elever särskilt stöd i tillräcklig utsträckning. Som det ser ut nu har vi
otillräckliga resurser för det arbetet och det får konsekvenser för den enskilda eleven och för
trygghet och studiero på skolorna.
Till förvaltningsnivån
OL önskar en storföreläsning utifrån normkritiskt förhållningssätt uppdelat i skola och fritidshem.
Stadsdelen Väster
Till den politiska nivån
Många skolor är oerhört trångbodda vilket skapar en dålig arbetsmiljö och detta påverkar studieron och skolresultat. Borås Stad behöver ta ett samlat grepp kring denna fråga och denna fråga
måste tas på allvar. Studieron och skolresultaten påverkas också negativt av den dåliga arbetsmiljön som beror på slitna lokaler. Resurserna behöver ökas om skolorna ska leva upp till sina uppdrag. Det råder brist på lärare och skolpsykologer mm. Löneläget gör det svårt att rekrytera.
Till förvaltningsnivån
Det är för mycket i skolans värld – uppdraget är för stort vilket medför att man måste kompromissa. Det skapar stress och inte kvalitet. Man måste, på alla nivåer, börja sålla i vad som måste
göras. Den nya organisationen skapar oro inte bara på förvaltningarna. Även om man inte söker
en ny tjänst innebär denna förändring också påverkan på enhetsnivå. För rektorerna innebär or27
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ganisationsförändringen nya kollegor, nya personer som arbetar i stödfunktionerna och eventuellt
en ny chef. Rektorerna upplever att detta har negligerats. Det finns önskemål om att i högre grad
arbeta med Borås Stads resultat i förhållande till andra kommuner i Sverige snarare än att jämföra
stadsdelarnas resultat när samtliga rektorer träffas. Stadsdelars jämförelse kan arbetass mer med
på områdesnivå. Det är viktigt att värna om den gemensamma tiden. När det är utbildningar/möten för alla chefer/rektorer bör det i högre grad planeras utifrån chefernas behov.
Stadsdelen Öster
Till den politiska nivån
Mindre skolor blir särskilt sårbara när nyckelpersoner i arbetet med likabehandling och skolans
värdegrund slutar. Som en del av den analysen gör vi en koppling till rådande lärarrörlighet och
det svåra rekryteringsläget. Det behöver därför finnas en hög beredskap för rekrytering av lärare i
Borås Stad.
Vissa skolor som tagit emot många nyanlända elever gör stora ansträngningar för att säkerställa
ett förebyggande socialt klimat. Andra skolor har samma utmaning utifrån stora klasser. Det är
viktigt att arbetet med att förebygga det sociala klimatet får rätt förutsättningar.
Till förvaltningsnivån
Det är viktigt att även personal som kommer utifrån, t.ex. från CFL, bakar in värdegrundsfrågor i
sin undervisning. Det finns ibland pga. bristande utbildning olika syn på elevinflytande.
Det har överlag varit låg svarsfrekvens i skolklimatundersökningen, vilket gjort att skolor inte
fullt ut kunnat använda dessa resultat som underlag i utvärderingen av sitt värdegrundsarbete.
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Värdegrundsarbete Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen
Värdegrundsarbetet är i fokus i Utbildningsnämndens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås. Skolans viktigaste värdegrundsuppdrag är övertygelsen om att alla elever vill och kan, att alla elever
har rätt till goda kunskaper och en god utbildning och att alla elever ska lyckas i skolan oavsett
bakgrund. Målet är att eleverna genom kunskap och bildning ska växa som individer. De ska ”se
sig själva och därmed förstå den andre och se den andre för att förstå sig själv.”

Trygghet och trivsel
Värdegrundsarbete
En självskattning om skolans värdegrundsarbete har genomförts. I självskattningen bedömer
skolenheterna vilken av tre kvalitetsnivåer, där nivå 3 är den högsta, som kännetecknar skolan
som helhet. Samtliga skolenheter, utom två, bedömer att de är på väg mot att uppnå kvalitetsnivå
3 som kännetecknas av att: ”skolenheten har ett väl fungerande värdegrundsarbete som sätter tydliga avtryck i
verksamheten och som resulterar i att kunskap när det gäller normer och värden ökar hos både elever och lärare
/…/”. De två enheter som bedömt att de befinner sig på en annan kvalitetsnivå är SÄRVUX
som självskattat sig till kvalitetsnivå 2 och Bergslena, enhet B som självskattat sig till nivå 3.
Vid en jämförelse med den rapport om värdegrund som genomfördes 2014, har förvaltningens
skolenheter förflyttat sig till en högre kvalitetsnivå.
Skolenheterna har även redogjort för i vilken grad verksamheten genomsyras av ett framgångsrikt
arbete med syfte att skapa en trygg och accepterande arbetsmiljö. Skolenheterna besvarar frågor
om hur dels personalens, dels elevernas aktivitet i och inflytande över det förebyggande arbetet
för att främja likabehandling, tolerans och demokratiska värderingar är synligt i verksamheterna.
De uppger exempelvis att hela skolkulturen genomsyras av personalens och elevernas delaktighet
och inflytande, att lärarna är aktiva genom utbildnings- och upplevelseinsatser av olika slag med
påföljande diskussioner och att lärare deltar i framtagande och genomgång av likabehandlingsplaner. Vuxenutbildningens enheter beskriver att värdegrundsfrågor behandlas hela tiden i verksamheten, men att stor genomströmning av elever ibland kan sätta hinder för förankringsprocesser
samt att elever inte alltid har kännedom om de rutiner som finns på skolan. GYSÄR uppger att
arbetet med att göra eleverna mer delaktiga i det förebyggande värdegrundsarbetet är ett prioriterat utvecklingsområde
Eleverna är i hög grad aktiva och har inflytande bland annat genom att delta i gemensamma värdegrundsdagar som följs upp på klassföreståndar-/mentorstid, i elevforum av olika slag, i elevföreningar på skolorna, vid framtagandet av ordningsregler, genom delaktighet i planering av skolövergripande aktiviteter såsom t ex skolval, i arbetet med att ta fram skolenhetens likabehandlingsplan och i undervisningen i olika ämnen där värdegrundsfrågor ingår. Avseende frågan om skolans personal har ett gemensamt förhållningssätt det vill säga tillämpar samma regler och bemötande
och hur detta är synligt i verksamheten uppger skolenheterna att det är bland annat i olika personalforum som detta aktualiseras och hålls levande. Även vid utarbetande av likabehandlingsplan och andra handlingsplaner är utgångspunkten ett gemensamt förhållningssätt.
En majoritet av gymnasieskolans skolenheter redovisar att det finns tydliga riktlinjer/planer när
det gäller att kartlägga och analysera insatser, förebygga och åtgärda mobbning/kränkande behandling. Detta är synligt i verksamheten via ett levande likabehandlingsarbete och känd likabehandlingsplan som kontinuerligt tas upp till genomgång och diskussion. I detta arbete är eleverna
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delaktiga genom de olika elevforum som finns på skolenheterna. Likabehandlingsplanen och rutinerna vid fall av kränkande behandling är kända och tydliga. Åtgärder sätts in direkt vid kränkningar.
Almåsgymnasiets enheter uppger att likabehandlingsplanen gås igenom med eleverna varje läsår,
men att det är ett prioriterat utvecklingsområde att göra eleverna mer insatta i skolenheternas
rutiner och ansvarsfördelning.
Vuxenutbildningens enheter uppger att det finns tydliga riktlinjer för att åtgärda mobbning/
kränkande behandling, men att det finns otydligheter i vad som ska anmälas och vart. Det saknas
till viss del också rutiner för hur det förebyggande arbetet ska bedrivas.
GYSÄR uppger att det är ett prioriterat utvecklingsområde att kartlägga och analysera de insatser
som görs, utveckla rutiner för värdegrundsarbetet samt medvetandegöra eleverna om hur dessa
fungerar.
Enligt skollagen ska utbildningen utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. En självskattning om trygghet och trivsel i skolan har
genomförts. I självskattningen bedömer skolorna vilken av tre kvalitetsnivåer, där nivå 3 är den
högsta, som kännetecknar skolan som helhet.
Samtliga skolenheter bedömer att de antingen är på väg mot eller har uppnått kvalitetsnivå 3 som
kännetecknas av att: ”eleverna upplever skolenheten som trygg. Skolenheten präglas av studiero.”.
I en kommentar till självskattningen uppger Vuxenutbildningen (SFI) att det under senare tid
skett stora förändringar i elevgruppernas sammansättningar. Man har kunnat konstatera att fler
elever lider av psykisk ohälsa vilket har lett till en ökad oro generellt.
Vid en jämförelse med den rapport om värdegrund som genomfördes 2014, har förvaltningens
skolenheter förflyttat sig till en högre kvalitetsnivå. 2014 uppgav flera enheter att man befann sig
på kvalitetsnivå 2, vilket ingen enhet uppger vid rapportering 2016.
Skolenheternas arbete med trygghet får betraktas som framgångsrikt mot bakgrund av att 95
procent av samtliga gymnasieelever uppger i skolklimatundersökning 2016 att de känner sig
trygga. Elevernas upplevelse av trygghet är likartad på samtliga skolor och det har heller inte skett
några större förändringar i vad elever svarar 2016 mot senaste mätningen 2015.

Mobbning/kränkande behandling
En av de viktigaste förutsättningarna för att barn och elever ska kunna utveckla kunskaper och
värden är en trygg och stimulerande lärandemiljö. Skolverket kom i sin rapport ”Utvärdering av
metoder mot mobbning” fram till att ett framgångsrikt antimobbningsarbete inte kännetecknas
av att ett särskilt program används. Skolverket förordar således inte användande av något program i sin helhet, men menar att delar av program kan tjäna som inspiration och källa till specifika insatser. Det viktiga är i stället att arbetet bedrivs genomtänkt och systematiskt med olika
insatser och insatskombinationer som har utarbetats i relation till skolans egna förutsättningar.
Att all personal och alla elever på skolan är delaktiga i arbetet och att skolklimatet är bra har
också påtaglig betydelse, visar rapporten.
Av skolenheternas redogörelse avseende metoder som används för att förebygga mobbning uppger de flesta att metoderna varierar. Detta är således i linje med vad Skolverket kom fram till i sin
rapport. De förebyggande insatserna och att frågan hålls levande genom diskussioner i olika forum samt snabbt agerande när mobbning upptäcks kännetecknar arbetet ute på skolenheterna. I
sina planer mot kränkande behandling beskriver skolenheterna arbetsgången vid mobbning/kränkning. Resultat av detta arbete kan avläsas i skolklimatundersökningen där 85 procent
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av samtliga gymnasieelever uppger att man bemöter varandra med respekt på skolan. Elevernas
upplevelse av att skolan präglas av respektfullt bemötande är likartad på samtliga skolor.
Elever, lärares och skollednings bild av hur man upplever trygghet och trivsel på skolan stämmer
sett till samtliga skolenheter väl med varandra. Endast vad gäller två påståenden ger lärare och
elever på en skola till viss del olika bilder. Det gäller Almåsgymnasiet där 14 procent av lärarna
uppger att påståendena: ”elever känner sig trygga” samt att ”man på skolan uppträder med respekt mot
varandra”, stämmer ganska dåligt. Lärarnas svar skiljer sig från elevernas upplevelse av trygghet
och respekt. Detta då nästan 90% av eleverna på Almåsgymnasiet uppger att man känner sig
trygg och upplever att man på skolan uppträder med respekt mot varandra.

Elevers inflytande över undervisningen
Elevinflytande betecknar elevers delaktighet i skolans verksamhet och består av reellt inflytande
över det egna lärandet och den egna undervisningssituationen samt av inflytande via organ för
formellt elevinflytande.
Lärande/undervisning
En självskattning om skolenheternas uppfattning om vilket inflytande eleverna har över sitt
lärande har genomförts. I självskattningen bedömer de vilken av tre kvalitetsnivåer, där nivå 3
är den högsta, som kännetecknar skolenheten som helhet.
Sex skolenheter uppger att man uppnått kvalitetsnivå 2 som kännetecknas av att: ”eleverna har
inflytande över formerna för sitt lärande och innehållet/upplägget i undervisningen. Eleverna har relativt god
kännedom om målen i olika ämnen”.
Tretton skolenheter uppger att de är på väg att nå kvalitetsnivå 3 och en skolenhet uppger att
man har uppnått kvalitetsnivå 3 som kännetecknas av att: ”eleverna har stort inflytande över formerna
för sitt lärande och innehållet/upplägget i undervisningen. Eleverna är medvetna om målen i olika ämnen och
vet vad de behöver kunna för att nå målen”.
Vid en jämförelse med den rapport om värdegrund som genomfördes 2014, har förvaltningens
skolenheter förflyttat sig till en högre kvalitetsnivå. 2014 uppgav en majoritet av enheterna att
man var på väg mot eller befann sig på kvalitetsnivå 2. Vid rapportering 2016 har ingen
skolenhet skattat sig under kvalitetsnivå 2 och flera enheter än 2014 uppger att man nu befinner
sig på väg mot kvalitetsnivå 3.

Formella forum för inflytande
Skolenheterna har kompletterat självskattningen med att redogöra för vilka formella forum
(klassråd, elevråd etc.) som finns för elevernas inflytande över utbildningen samt hur ofta
eleverna ges möjlighet till att göra sina röster hörda i dessa forum.
Samtliga skolenheter uppger att det finns flera olika forum för elevernas inflytande. Exempel på
sådana forum är klassråd, elevråd, skolråd, arbetsmiljöronder, kursråd. Antalet tillfällen för
dessa formella forum varierar beroende på vilka frågeställningar som tas upp. Man ger också
exempel på då elever har möjlighet att utöva sitt inflytande i mindre formella sammanhang
tillsammans med mentor och/eller handledare.
Inflytande värderas även i den årliga skolklimatundersökning där gymnasieeleverna tar ställning
till ett antal påståenden kring detta, svarsfrekvensen bland eleverna ligger över 95 procent på
samtliga skolor. Elevernas bild av huruvida de har möjlighet att ha inflytande över
undervisningen skiljer sig avsevärt mot hur skolledningen bedömer i sina självskattningar.
Mellan 20 och 40 procent av gymnasieeleverna på samtliga skolor uppger att deras möjligheter
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till påverkan genom olika inflytandeforum är begränsat. Mellan 20 och 30 procent av
gymnasieeleverna uppger dessutom att lärare i låg grad tar hänsyn till elevernas åsikter. Lärarnas
svar i klimatundersökningen varierar mellan skolorna. Lärarna på Bäckängsgymnasiet uppger att
eleverna i hög grad ges möjlighet att utöva inflytande, men på övriga skolor uppger mellan 15
och 20 procent av lärarna att eleverna ges mindre goda möjligheter att utöva inflytande. Vad
gäller påståendet om att lärare tar hänsyn till elevernas åsikter uppger en majoritet av lärarna på
skolenheterna, mer än 90 procent, att så är fallet. Det kan konstateras att elever och lärares bild
av elevers möjligheter att utöva inflytande och huruvida lärare tar hänsyn till elevernas åsikter,
skiljer sig åt. Men framförallt skiljer sig elevers och lärares bild från skolledningens bild av
elevers möjligheter till inflytande där skolledningen gör en högre skattning av dessa områden än
vad lärare och elever gör.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling
Arbetet med planerna mot diskriminering och kränkande behandling är en del av det främjande
och förebyggande arbetet och bör:
• Bedrivas så att det resulterar i en gemensam plan eller två planer som hänger ihop på ett
systematiskt sätt.
• Integreras med arbetet med ordningsregler och det systematiska arbetsmiljöarbetet och
präglas av ett helhetstänkande.
• Bedrivas på ett sådant sätt att de blir kända i verksamheten och hos elevers vårdnadshavare.
Skolenheterna uppger att de har planer mot diskriminering och kränkande behandling och att
dessa fungerar. Ofta benämns planen likabehandlingsplan. Samtliga skolenheter utom två uppger
att planen omarbetas årligen utifrån en årlig kartläggning av förekomsten av kränkande behandling och diskriminering. Samtliga skolenheter uppger att det finns framtagna rutiner för hur diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska utredas, åtgärdas och dokumenteras. Det
finns också i planerna beskrivet hur eleverna ska medverka samt har medverkat i det främjande
och förebyggande arbetet.
Utvecklingsområden som skolenheterna har identifierat är att säkerställa att alla känner sig delaktiga framförallt eleverna, att bredda personalens verktygslåda för det förebyggande arbetet i att
kartlägga, analysera och uppmärksamma samt bredda kunskaperna om sociala medier.
Skolenheterna uppger att man behöver stödja verksamheten i att ytterligare stärka lärarna i deras
ledarskap, öka kompetensen kring bemötande av nyanlända elever, öka medvetenheten om likabehandlingsplanens innehåll och syfte samt stödja i arbetet med att utvärdera och analysera insatser och arbetsformer.
Genus

Skollagen och läroplanen uttrycker tydligt att skolan har ett uppdrag att motverka traditionella
könsmönster och att alla som arbetar i skolan ska ge möjlighet för alla elever att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån kön. Jämställdhet, som grundläggande
demokratiskt värde, ska både gestaltas och förmedlas.
En självskattning om genus har genomförts. I självskattningen bedömer skolenheterna vilken av
tre kvalitetsnivåer, där nivå 3 är den högsta, som kännetecknar skolan som helhet.
Tre skolenheter bedömer att de är på väg mot kvalitetsnivå 2 och en skolenhet uppger att man
nått kvalitetsnivå 2 som kännetecknas av att: ”personalen för återkommande samtal om sina egna normer,
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attityder och föreställningar och om hur man bemöter varandra och eleverna. Personalen har återkommande diskussioner om hur skolans miljö och aktiviteter ger kvinnor och män samma möjligheter att utveckla förmågor och
intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Personalen belyser för eleverna att det finns olika familjekonstellationer, relationer och sexuella identiteter för att bidra till likvärdighet och att se olikheter som en tillgång.”.
Femton skolenheter bedömer att de är på väg att uppnå kvalitetsnivå 3 och en skolenhet uppger
att man nått kvalitetsnivå 3 som innebär att: ”personalen är uppmärksam på sitt bemötande av män och
kvinnor och ger dem möjligheter att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. Personalen motverkar medvetet traditionella könsmönster genom att visa på alternativ och inspirera till nya
upptäckter både i olika aktiviteter och i lärmiljön. Personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de
professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.”.
Vid en jämförelse med den rapport om värdegrund som genomfördes 2014, har förvaltningens
skolenheter förflyttat sig marginellt från en redan hög nivå mot ytterligare högre kvalitetsnivå.
Skolledningens bild, genom självskattningar, av att arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling är framgångsrikt på samtliga skolenheter stämmer väl överens med den bild eleverna
ger i skolklimatundersökningen. En stor majoritet, 90 procent, av gymnasieeleverna uppger att
man aldrig eller vid endast enstaka tillfällen har känt sig diskriminerad p.g.a. kön, etnicitet, sexuell
läggning, religion/annan trosuppfattning eller funktionshinder. Detsamma gäller elevernas
upplevelse av att ha blivit kränkt av andra elever eller personal på skolan dvs. relativt få elever
upplever sig ha blivit kränkta. Dock är det trots allt så att 10 procent av gymnasieeleverna
upplever att de någon gång blivit diskriminerade och/eller kränkta samt att flertalet skolenheter
uppger att det finns förbättringsområden i arbetet. Det betyder att detta även i fortsättningen är
områden som kräver vidare analyser och insatser.

Föräldrars inflytande (Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan)
Skollagen slår fast att eleven och vårdnadshavaren ska få en samlad information om elevens
kunskapsutveckling och studiesituation vid utvecklingssamtal varje termin. Läroplanen
föreskriver att rektor ansvarar för att vårdnadshavare får insyn i elevernas skolgång och att lärare
samverkar med vårdnadshavare för att informera om elevernas skolsituation och
kunskapsutveckling. Eleverna förväntas, med stigande ålder att föra sin talan i större omfattning.
En självskattning om föräldrars inflytande i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har
genomförts. I självskattningen tar skolenheterna ställning (ja eller nej) till om man nått upp till
den definierade målbilden.
Samtliga skolenheter uppger att utvecklingssamtal hålls varje termin och att vårdnadshavare
inbjuds att delta.
Samtliga skolenheter uppger att eleverna helt eller delvis leder sitt eget utvecklingssamtal. Viss
variation förkommer då elever kan behöva stöd i att leda samtalet av klassföreståndare. Det gäller
i hög grad för elever i GYSÄR.
Samtliga skolenheter uppger att utvecklingssamtalet är ett forum där alla parter (elev,
vårdnadshavare och skolans representant) är delaktiga i elevens utveckling samt att det vid
utvecklingssamtalet tydligt framgår vilket ansvar skolan har.
I skolklimatundersökningen finns en fråga där elever uppmanas att skatta i hur hög grad de leder
sitt eget utvecklingssamtal. Drygt 90 procent av eleverna på Bäckängs- och Sven
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Eriksonsgymnasiet uppger att de i hög grad leder sitt eget utvecklingssamtal, på de övriga
gymnasieskolorna uppger ca 80 procent av eleverna att så är fallet. Lärarnas skattning i
klimatundersökningen stämmer väl överens med elevernas. Det innebär att skolledningens,
lärarnas och elevernas bild är samstämmiga dvs. att elever i relativt hög grad leder sitt
utvecklingssamtal. Skolledningen uppger att variation förekommer eftersom elever ibland kan
behöva stöd i att leda samtalet vilket skulle kunna vara orsaken till varför en del elever svarar att
de inte själva leder sitt utvecklingssamtal.
Värdegrundsarbetets olika delar – trygghet och trivsel, inflytande, genus, och föräldrasamverkan har belysts i denna rapport genom de olika självvärderingarna och självskattningarna som skolenheterna har genomfört. Glädjande är att inga skolenheter finns på den lägsta kvalitetsnivån, 1, i
självskattningarna och att det finns skolenheter som har nått den högsta kvalitetsnivån, 3, inom
några områden. Inom samtliga områden har förvaltningens skolenheter förflyttat sig till en högre
kvalitetsnivå. Det kan dessutom konstateras att skolledningens bild inom flertalet av ovan stående
områden stämmer relativt väl överens med lärares och elevers upplevelse av desamma.
Skolenheterna har genom dels självskattningarna, men också i de kommentarer man gett identifierat förbättrings- och utvecklingsområden att arbeta vidare med. Det gäller framförallt arbetet
med att förankra värdegrundsarbetet i alla led från ledning till elever, se till att de rutiner och planer som finns upprättade följs samt se till att samtliga elever görs delaktiga i arbetet. Skolenheterna har också identifierat några områden där lärarna behöver stöd med att bredda sin kompetens.
Det gäller framförallt i arbetet med att skaffa verktyg för att leda det förebyggande arbetet på
skolenheten.
Varje skola måste noggrant analysera sitt nuläge och sina behov. Resultaten från Skolklimatundersökningen 2016 visar att en majoritet av eleverna känner sig trygga och respekterade i skolan
både av lärare och kamrater. Men resultaten visar också på områden som kräver vidare insatser,
det gäller i första hand inom området inflytande där mellan 20 och 40 procent av eleverna upplever att deras åsikter inte tas tillvara och att deras möjligheter till att utöva inflytande i olika forum
är begränsat. Bilden som eleverna ger bekräftas i hög grad av lärarnas medan skolledningen skattar sig något högre än elever och lärare. Inom detta område finns det anledning att göra djupare
analyser kring orsakerna till skillnaderna i svar mellan elever, lärare och skolledning.
Inom samtliga områden finns det anledning för skolenheterna att göra ytterligare förbättringar för
att genom olika insatser öka graden av trygghet, studiero och inflytande. Det finns en variation
mellan skolenheterna inom samtliga områden där flera skolenheter kommit längre i sitt arbete än
andra och på så sätt kan fungera som ett stöd till andra enheter som inte kommit lika långt i sitt
arbete. Det gäller framförallt i arbetet med att ta fram rutiner och stödmaterial för kartläggningar
men också i arbetet med att organisera forum för inflytande.
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Svar på skrivelse från Borås Kristna Center angående
Borås Kristna Förskola
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Kristna Centers begäran avslås.

2016-06-29
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-08-09
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0637 712
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2016-06-29/Ingegerd Eriksson

Sida
1(2)

PM
2016-06-29

Dnr 2014/KS0637

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Skrivelse från Borås Kristna Center angående
Borås Kristna Förskola
Styrelsen för Borås Kristna Center har skrivit till Kommunstyrelsen med begäran om
att få fortsätta med förskoleverksamhet för barn från tre års ålder.
Motivet för detta är bland annat att det finns forskning som ”tyder på risk för negativa konsekvenser av för tidig förskolegång”.
Bakgrund:

Borås Kristna Förskola har sedan lång tid tillbaka tagit emot barn från tre års ålder.
Historiskt sett har det varit möjligt för en fristående huvudman att göra en sådan begränsning, men sedan ett antal år tillbaka anges det i Skollagen att ” Varje fristående
förskola ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola, om inte den kommun där förskoleenheten är belägen medger undantag med hänsyn till verksamhetens
särskilda karaktär”. Skollagen 8 kap, 18 §.
Rektor/förskolechef för Borås Kristna förskola har vid flera tillfällen haft en dialog i
frågan med handläggande tjänsteman på Stadskansliet. Rektor/förskolechef har fått
besked om att förskolans möjlighet att även ta emot yngre barn måste lösas på sikt.
Stadsdelsnämnden Norr har vid tillsyn av förskolan också påtalat att verksamheten
inte fullt ut bedrivits i enlighet med Skollagens föreskrifter att verksamheten ska vara
”öppen för alla barn som ska erbjudas förskola”.
På grund av lokalernas belägenhet och utformning, samt att det pågått en dialog med
Stadskansliet om hur förutsättningarna för att även kunna ta emot yngre barn ska
uppfyllas, har det inte fattats något beslut om föreläggande att verksamheten ska vara
öppen för alla barn.
Nuläge

Rektor/förskolechef har nu meddelat att frågan om tillgänglighet till lokalerna kommer att lösas genom en ny entré, samt att man avser att söka bygglov för en ombyggnad av lokalerna för att göra dem mer ändamålsenliga.
Oavsett detta önskar styrelsen för Borås Kristna Center att få fortsätta med förskoleverksamhet från tre års ålder, med motiv som framgår av deras skrivelse.
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Kommunstyrelsens övervägande

Enligt nuvarande bestämmelser i Skollagen ska även en fristående förskola vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola, om inte den kommun där förskoleenheten är belägen medger undantag med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär”.
I förarbetena till nuvarande Skollag anges att ”Sådana undantag kan avse exempelvis att en
fristående förskola får begränsa sin verksamhet till barn vilkas föräldrar är medlemmar i ett föräldrakooperativ eller till barn till anställda hos ett visst företag. Det kan också vara fråga om en fristående förskola som särskilt riktar sig till barn som är i behov av särskilt stöd”.
Kommunstyrelsens bedömning är att verksamheten är inte är av sådan särskild karaktär att den uppfyller Skollagens bestämmelser om skäl för undantag.
Det innebär att Borås Kristna Center, vid Borås Kristna förskola, ska erbjuda förskoleverksamhet i enlighet med Skollagen 8 kap 18 §, första stycket.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Kristna Centers begäran avslås.
Lena Palmén
Kommunalråd

Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

Borås 2016-04-26
Till kommunstyrelsen Borås.
Borås Kristna Center har som huvudman bedrivit förskoleverksamhet sedan 1991. Vi ser ett
stort värde att förbereda barnen för skolgång och har fullt fokus på att fortsätta detta arbete.
Samtidigt har vi sedan starten haft en tydlig inriktning att inte ta emot små barn allt för tidigt.
Orsaken till detta är den omfattande forskning och många expertutlåtanden som finns när det
gäller barns behov av anknytning till sina föräldrar och om de risker som finns med att för
tidigt hamna i en större barngrupp där många olika behov ska tillgodoses av personal.
Vi har i dag en policy att vi tar emot barn från tre års ålder och uppåt. Utan att gå in i detalj
kan bara kort nämnas några av de röster och den forskning som talar för vår hållning i denna
fråga.
Annica Dahlström läkare, neurobiolog och professor vid Göteborgs universitet är en av de
svenska experter som tydligast varnat för de risker som finns för barn som sätts tidigt i
förskolan. Hon anför bland annat att 12 månader är den känsligaste åldern ur ett
anknytningsperspektiv och då sätts många barn i förskola i Sverige. Skador i
anknytningsprocessen är ofta irreparabla och kan resultera i oro, ångest och andra svårigheter,
menar hon.
Liknande tankar för Ulla Waldenström, professor emerita i omvårdnad, fram i sin bok ”Mår
barnen bra i förskolan?”. En annan expert är psykoterapeuten Louise Hallin som ofta varnat
för konsekvenserna av förskolegång före två, tre års ålder. Också internationellt finns gott om
forskning som tyder på risk för negativa konsekvenser av för tidig förskolegång.

Vi tar gärna fram mer utförligt underlag om så önskas. Poängen här är inte att kritisera de
förskolor som erbjuder tidig förskola, utan att visa att vårt perspektiv har en plats i floran av
barnomsorg i Borås som ett alternativ, samt att det finns gott om stöd vetenskapligt för att
denna hållning är både motiverad och kan tjäna barnens bästa väl.

Vi vill med detta brev uttrycka vår förhoppning att få fortsätta med förskoleverksamhet med ovan
beskrivna synsätt. En verksamhet som vi vet är av god kvalitet och är uppskattad av föräldrarna.

Med önskan om en fortsatt dialog,
Styrelsen för Borås Kristna Center, huvudman för Borås Kristna Förskola
Peder Teglund
Ordf.
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Svar på motion av Mattias Karlsson (M), Annacarin
Martinsson (M) och Annette Carlson (M): Arbeta för
en narkotikafri skola i Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

2016-06-28
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-08-04
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0676 609
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2016-06-28/Ingegerd Eriksson
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Dnr 2014/KS0676

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Mattias Karlsson (M), Annacarin Martinsson (M) och Annette Carlson
(M): Arbeta för en narkotikafri skola i Borås
Mattias Karlsson (M), Annacarin Martinsson (M) och Annette Carlson (M) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
− Borås Stad inför en utbildning med stöd av Riksförbundet Narkotikafritt
Samhälle och deras projekt Narkotikafri skola, i enlighet med motionens intentioner.
Motionen har varit remitterad till Fritids och folkhälsonämnden, Stadsdelsnämnderna,
Utbildningsnämnden samt till Ungdomsrådet.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Ärendet

Motionärerna skriver bland annat att ” Vi vill att Borås Stad tillsammans med Polisen
ges rätt möjligheter att bekämpa narkotikaflödet i våra skolor. Vi vill se fler Poliser på
våra skolor, det skulle ge en stor preventiv effekt. Vi vill ge skolpersonal och föräldrar
rätt utbildning, för att tidigt kunna upptäcka och hantera missbruk av droger”.
Komunfullmäktige har i december 2013 antagit Drogpolitiskt program. Programmet
bygger på tre långsiktiga nationella mål:
− Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska
− Antalet barn och unga som börjar använda narkotika eller dopningsmedel, eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak, ska successivt minska
− Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god
kvalitet.
Av programmet framgår det bland annat att Borås Stad ska ”öka kunskapen om droger hos föräldrar och hos personal som arbetar med barn och unga”. Nämnderna har
i sina remissvar också angett att de tagit fram handlingsplaner och rutiner samt att det
finns utbildningsinsatser för personal och föräldrar. Samverkan med polisen sker
också i en del fall.
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Kommunstyrelsens övervägande

Kommunstyrelsen menar att det Drogpolitiska programmet och nämndernas handlingsplaner täcker in de intentioner som föreslås i motionen. Programmet, som dessutom ska revideras under 2016, följer också regeringens ANDT-strategi 1.
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle är en av flera aktörer, som kan anlitas för
utbildningsinsatser inom detta område. Det är rimligt att förvaltningarna själva får
avgöra vilka aktörer som ska anlitas utifrån deras behov av stöd och hjälp med
utbildningarna.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

1

Regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, Prop. 2010/11:47

!"

" !
!

!"

!"

!

!#

%

"

' $
! !" *
&

!"
!
!
))

!

*
!% #
&(

&
'
*

+
,

!%

-!

!! & ,
!"
*
!%
*

*
*
%

*
+
*
'

%

*

%

'
!"
!%

-!
!#

+

)

!

$ #
*
*

&(
*
$

) *%

%*

!
&,

)
$

)

!
!

!
!
&( *
!%

0

%
'

!

!
%

!"
%

%! !

!

&

!

!"
%
)
!!
%
&

!

!"
&, )

&
!) %
*

*

!"

* % #

/!%%

!

!"
) % #
!
% )
!"

!
&

*"
!
)
!" #* &
#

!"

!%
* '
)

.!
!! '

)#

!
&

!%
% *

""

!

!"

!

)

%%
.!
)

$%

REMISSAMMANSTÄLLNING
2016-06-22

Sida
1(2)

Dnr 2014/KS0676

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Motion av Mattias Karlsson (M), Annacarin
Martinsson (M) och Annette Carlson (M): Arbeta för en narkotikafri skola i Borås.
Inkomna yttranden i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen.
Borås Stad har ett nyligen antaget ett drogpolitiskt program och handlingsplan som
väl täcker in det som motionärerna föreslår.
Kommunfullmäktige antog i december 2013 ett drogpolitiskt program med tre målområden:
- Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska
- Antalet barn och unga som börjar använda narkotika eller dopningsmedel, eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak, ska successivt minska
- Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.
I enlighet med beslutet samordnar Fritids- och folkhälsonämnden det drogpolitiska
arbetet. En handlingsplan för det drogpolitiska programmet har tagits fram av drogpolitiska ledningsgruppen. Bland åtgärderna i planen finns utbildningsinsatser för
personal och föräldrar.
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen
Inom Stadsdelsförvaltningen Norr pågår redan ett arbete på skolor och fritidsgårdar
som är i linje med motionens intentioner.
Stadsdelsförvaltningen Norr har antagit nya ANDT-rutiner under 2014 där ett
samarbete sker mellan skola och kultur/fritid. Rutinerna gäller barn under 18 år och
de gäller för skolor och fritidsgårdar i stadsdelen. Fältenheten i Borås samverkar med
polisen och besöker skolor inom stadsdelen.
Motionären föreslår att Borås Stad inför en utbildning med stöd av Riksförbundet för
Narkotikafritt Samhälle inom projektet Narkotikafri skola. Projektet riktar sig främst
till gymnasieskolan.
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Text
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen.
Stadsdelsförvaltningen Väster ser positivt på utbildning och ökad kunskap för att
tidigt kunna upptäcka och hantera missbruk av droger.
Stadsdelsförvaltningen Väster anser dock att gymnasieskolorna bör få inflytande över
utbildningens omfattning och utformning, samt val av eventuell samarbetspartner.
Förvaltningen föreslår därför att motionen ska avstyrkas.
Preventionsarbetet bör inkludera elever i alla åldrar, både från grundskolan och från
gymnasieskolan. Stadsdelarna i Borås har tagit fram nya ANDT-rutiner (Alkohol,
Narkotika, Doping och Tobak) för skola och fritidsgårdar där det framgår hur personal på skolor och fritidsgårdar ska agera vid oro eller händelser kring alkohol och
droger.
Stadsdelsförvaltningen Väster är i grunden mycket positiv till preventionsarbetet mot
droger. Utbildning till både skolpersonal och föräldrar ingår som en viktig del i arbetet. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle är en möjlig samarbetspartner för detta,
samtidigt som det kan finnas andra aktörer. Stadsdelsförvaltningen Väster anser att
gymnasieskolorna bör få inflytande över utbildningens omfattning och utformning,
samt val av eventuell samarbetspartner.
Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen.
Inom Stadsdelsförvaltningen Öster har nya ANDT-rutiner (Alkohol, Narkotika,
Dopning, Tobak) antagits under hösten. Rutinerna gäller barn under 18 år och de
gäller på skolor och fritidsgårdar i stadsdelen. Av rutinerna framgår att skolor och
fritidsgårdar ska ta tydlig ställning mot all ANDT-användning. Av rutinerna framgår
också hur personal i skolan och på fritidsgårdarna ska agera om de upptäcker att barn
använder liknande preparat. Rutinerna ska vara väl kända av barn och föräldrar.
Stadsdelsnämnden Öster bedriver redan i dagsläget ett aktivt arbete på skolor och
fritidsgårdar i linje med motionens intentioner. Stadsdelsnämnden Öster ser ingen
konflikt i att detta arbete kompletteras med stöd av projektet Narkotikafri skola och
tillstyrker därför motionen.
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden avstyrker förslaget.
Utbildningsnämnden har tagit del av motionen Arbeta för en narkotikafri skola i
Borås. Nämnden delar intentionerna i motionen, att narkotika måste bekämpas. Utbildningsnämnden har i avvaktan på den centrala handlingsplanen, som ska stödja
nämnderna i deras arbete och val av metoder, ingått ett samverkansavtal med polisen
kring en kostnadsfri utbildning för personal på gymnasieskolorna i dessa frågor. Utbildningsnämnden har i dagsläget inget behov av den utbildningsinsats som föreslås
och avstyrker motionen.
Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har inte lämnat svar på remissen.
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Familjecentralsverksamhet och Familjecentralsliknande
verksamhet. Samverkansöverenskommelse mellan
Borås Stad och Västra Götalandsregionen för perioden
2011-2016
Nuvarande samverkansöverenskommelse gäller till och med 2016. Borås Stad och Västra Götalandsregionen kommer under hösten 2016 att genomföra en gemensam utvärdering av familjecentralernas verksamhet 2011-2016. Utvärderingen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med revidering
och förslag till ny överenskommelse. Var och en för sig ( Borås Stad och Västra Götalandregionen)
föreslås besluta om att förlänga nuvarande samverkansöverenskommelse till 2017-12-31.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Förlänga nuvarande samverkansöverenskommelse för familjecentralsverksamhet till 2017-12-31.

2016-07-11
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-08-08
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0670 701
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2016-07-05/Ingegerd Eriksson

Familjecentralsverksamhet och Familjecentralsliknande verksamhet
Samverkansöverenskommelse
mellan Borås Stad och Västra Götalandsregionen
för perioden 2011-2016
Inriktning
Västra Götalandsregionen, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad (HSN 8), och
Borås Stad vill med detta dokument markera att man är eniga om att samverka genom att
skapa förutsättningar för familjecentralsverksamhet och familjecentralsliknande verksamhet i
Borås. Syftet är att stödja föräldrar i föräldraskapet och främja en god och jämlik
hälsoutveckling hos barn.
Parterna vill verka för att det ska finnas en familjecentral i varje stadsdel, totalt tre stycken.
Härutöver kan familjecentralsliknande verksamhet finnas i respektive stadsdel utifrån
barnfamiljernas behov. Verksamheterna ska främja integrationen mellan olika
befolkningsgrupper.
Både familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet ska bedriva en tvärsektoriell
verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande som riktar sig
till föräldrar och barn.
Vision
Samtliga barn bosatta i Borås kommun har en god hälsoutveckling och deras föräldrar känner
trygghet i sitt föräldraskap.
Målgrupp
Föräldrar som väntar barn eller har barn som ännu inte har börjat förskoleklass och som är
bosatta i Borås kommun.
Definition
På Familjecentral bedrivs verksamheten i samverkan mellan fyra samlokaliserade
basverksamheter: öppen förskola, socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete,
mödrahälsovård och barnhälsovård.1 Familjecentral i Borås innehåller även
biblioteksverksamhet.
Familjecentralsliknande verksamhet är inte en samlokaliserad verksamhet. Verksamheten
bedrivs i samarbete mellan öppen förskola och minst en eller flera av ovan nämnda
verksamhetsgrenar.

1

Familjecentraler. Kartläggning och kunskapsöversikt. Socialstyrelsen 2008

1

Familjecentralsverksamhet
Övergripande mål
Utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att
- finnas som nära mötesplats
- stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
- skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
- erbjuda lättillgängligt stöd
- vara ett kunskaps- och informationscentrum
- utveckla god service
Verksamheten på Familjecentral ska ha tre inriktningar: hälsa, pedagogik och socialt arbete.
Familjecentralen ska tillhandahålla riktad gruppverksamhet utifrån identifierade familjers
behov men också individuell rådgivning och stöd.
Förutsättningar och ansvar
Västra Götalandsregionen och Borås Stad ansvarar var för sig för att säkerställa att respektive
organisation med berörda verksamheter får uppdrag och grundläggande förutsättningar för att
delta i familjecentralsverksamhet. Respektive huvudman har rätt att teckna avtal med extern
leverantör för att säkerställa sitt huvudmannaansvar i enlighet med detta dokument.
Varje huvudman har att säkerställa att deras respektive organisationer med berörda
verksamheter följer de lagar och riktlinjer som är kopplade till respektive parts verksamhet.
Deltagande verksamheter har var för sig ett arbetsgivaransvar och ansvar för
personalkostnader och andra verksamhetsspecifika kostnader. Respektive verksamhet står för
egna verksamhetslokaler. Eventuella gemensamma kostnader för lokaler med mera fördelas.
Västra Götalandsregionen
Barnhälsovård - BVC
Västra Götalandsregionen ansvarar för att minst en vårdcentral medverkar med sitt BVCuppdrag i sin helhet på Familjecentral. Finns det fler än en vårdcentral i en familjecentrals
närhet ska även dessa medverka med delar av BVC-uppdraget. BVC-uppdraget regleras
genom Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård.
Mödrahälsovård – MVC
Västra Götalandsregionen ansvarar för att mödrahälsovården i Borås medverkar på
Familjecentral minst en dag per vecka med del av sitt mödrahälsovårdsuppdrag, vilket
inkluderar graviditetskontroller, råd och stöd till blivande föräldrar samt föräldrautbildning
enligt fastställt basprogram. Detta uppdrag regleras genom överenskommelse mellan HSN 8
och styrelsen för Primärvården Södra Älvsborg.
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Borås stad
Öppen förskola
Borås Stad ansvarar för att det finns Öppen förskola på Familjecentral med uppdrag att vara
en pedagogisk mötesplats för barn och föräldrar och att vara navet för familjecentralsverksamhet.
Socialtjänst
Borås Stad ansvarar för att den icke myndighetsutövande socialtjänsten/barn och familj
medverkar vid Familjecentralerna. Verksamheten ska vara förebyggande, rådgivande
och/eller stödjande. Både individuell samt gruppverksamhet ska finnas på Familjecentral.
Bibliotek
Borås Stad ansvarar för att biblioteksverksamhet bedrivs på Familjecentral som egen
verksamhet eller integrerat med den öppna förskolan. I uppdraget ingå det att stimulera till
språk- och läsutveckling.
Lokala avtal
För varje Familjecentral tecknas separata samverkansavtal av berörda verksamheter i enlighet
med en gemensam framtagen mall för Familjecentral i Borås Stad. Avtalet ska säkra
samverkan, skapa långsiktighet, kontinuitet och kvalitet. Avtalet reglerar verksamhetens
ledningsstruktur, innehåll, respektive parts ansvarsområde och samfinansiering av
gemensamma resurser. Avtalet ska upprättas efter intentionerna i denna överenskommelse och
lokala förutsättningar samt utifrån de behov målgruppen har i respektive stadsdel.
Uppföljning och utvärdering
Varje Familjecentral gör årligen en verksamhetsberättelse i samband med årsredovisning.
Gemensamma uppföljningsindikatorer ska redovisas enligt en gemensam framtagen
uppföljningsmall.
Extern utvärdering ska ske efter fem år och ligga till grund för en eventuellt fortsatt
samverkan.

Familjecentralsliknande verksamhet
De övergripande målen med familjecentralsliknande verksamhet är desamma som för
Familjecentral.
Familjecentralsliknande verksamhet ska byggas upp utifrån lokala förutsättningar och behov.
Samverkan bedrivs mellan öppen förskola och minst en ytterligare verksamhetsgren som finns
i definitionen av familjecentral. Initiativ till att starta en familjecentralsliknande verksamhet
sker i dialog mellan berörda verksamheter som verkar inom den aktuella stadsdelen.
Lokala samverkansavtal kan tecknas för att klargöra innehållet i samverkan.
Verksamhetsdialog mellan inblandade aktörer kan vara ett annat sätt att säkerställa
överenskomna samverkansformer.
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Underskrifter
Borås 2011 -

-

………………………………………………
Ulf Olsson
Ordförande Kommunstyrelsen
Borås Stad

Borås 2011 -

-

………………………………………………..
Hanne Jensen
Ordförande HSN 8
Västra Götalandsregionen
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BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Erbjudande om vård- och omsorgsboende!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

2016-08-08
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-08-09
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0464 739
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2016-07-06/Ingegerd Eriksson

Sida
1(1)
2016-08-22

Dnr 2016/KS0464 739

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Erbjudande om vård- och omsorgsboende!
Kerstin Hermansson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-16
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att;
¤ Stadsdelsnämnderna, och från årsskiftet Vård- och äldrenämnden, uppdras erbjuda
alla äldre som passerar den ekonomiska brytpunkten mellan hemtjänst och vård- och
omsorgsboende plats på vård- och omsorgsboende.
¤ Stadsdelsnämnderna, och från årsskiftet Vård- och äldrenämnden, uppdras att tidigt
i kontakten med de äldre informera om vilka boendealternativ som finns samt ge de
äldre attraktiva erbjudanden om plats på vård- och omsorgsboende när så påkallas.
Motionen har inte skickats på remiss.
Kommunstyrelsens ställningstagande
Den 24 april 2016 fastställde Kommunfullmäktige ett tillägg i riktlinjer för hemtjänst.
Här framgår att brukare över 65 år med ett varaktigt behov av 100 timmar eller mer
utförd hemtjänst per månad ska erbjudas en plats på vård- och omsorgsboende.
Varaktigheten ska överstiga tre månader.
Stadsdelsnämnderna har redan idag ansvaret för att informera de äldre om vilka
boendealternativ som finns. De flesta äldre framför i sin ansökan till vård- och
omsorgsboende, vilket boende de önskar flytta till. I så stor utsträckning som det är
möjligt försöker Borås Stad tillgodose dessa önskemål.
Kommunstyrelsen förutsätter att Vård – och äldrenämnden i samband med att en ny
organisation ska sjösättas och flera beslut fattas beaktar motionens innehåll.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef
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MOTION
KOMMUNFULLMÄKTIGE

2016-06-01
CENTERPARTIET

Erbjudande om vård- och omsorgsboende!
På Allianspartiernas initiativ tog Stadsdelsförvaltning Väster till nämndsammanträdet den 27 april
2016 fram ett underlag som visar på vissa förhållanden inom äldreomsorgen. Ett av
utredningsuppdragen handlar om att redovisa kostnader för hemtjänst för de 10 mest
vårdkrävande brukarna och jämföra med kostnaderna för vård- och omsorgsboende.
Utredningen visar att merkostnaderna för hemtjänst i förhållande till vobo för dessa tio individer
i SDN Väster uppgår till 6,6 mnkr om året. Uppskattningsvis skiljer det sig inte väsentligt åt
mellan stadsdelarna och en grov uppskattning gör gällande att det för 30 individer kan handla om
merkostnader på cirka 20 mnkr årligen.
De tio individer som utgör underlaget för beräkningen har alla erbjudits plats på vård- och
omsorgsboende men tackat nej. Kommunen ska självfallet inte tvångsflytta äldre, utan det är
deras beslut och de ska få stöd oavsett vilket beslut de fattar. Men det är angeläget att de äldre blir
medvetna om vilken kvalitetsskillnad det är på insatserna som kan erbjudas i hemmet jämfört
med den heldygnsomsorg som finns på ett vård- och omsorgsboende.
Centerpartiet vill att alla äldre som passerar den ekonomiska brytpunkten mellan hemtjänst och
vård- och omsorgsboende ska få ett attraktivt erbjudande om plats på vobo. Med det finns flera
fördelar:
- Genom ett attraktivt erbjudande kan den äldre göras uppmärksam på vilka fördelar det
finns med ett vobo sett till social gemenskap, omsorg och aktiviteter.
- Tillgång till nylagad mat varje dag, serverad i en god måltidssituation.
- Det finns en god totalekonomi i att fler äldre får den omsorg som finns på ett vobo
istället för en ibland ineffektiv hemtjänst.
- Hemtjänstens resurser kan koncenteras till dem som har förmågan till ett självständigt
och kvalitativt liv i hemmet.
I Borås Stad har de rödgröna länge verkat för mer hemtjänst och färre platser på vobo.
Centerpartiet tycker att det är fel väg att gå. Vi vill tvärtom skapa bättre vård- och
omsorgsboenden och skapa förutsättningar för kommunen att genom en effektiv resurshantering
göra äldreomsorgen mer stödjande för de äldres livskvalitet, med aktiviteter och god omsorg.
Därför föreslår Centerpartiet att alla äldre som passerar den ekonomiska brytpunkten för vårdoch omsorgsboende kontra hemtjänst ska erbjudas plats på vård- och omsorgsboende.
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta
Stadsdelsnämnderna, och från årsskiftet Vård- och äldrenämnden, uppdras erbjuda alla äldre som passerar den
ekonomiska brytpunkten mellan hemtjänst och vård- och omsorgsboende plats på vård- och omsorgsboende.
Stadsdelsnämnderna, och från årsskiftet Vård- och äldrenämnden, uppdras att tidigt i kontakten med de äldre
informera om vilka boendealternativ som finns samt ge de äldre attraktiva erbjudanden om plats på vård- och
omsorgsboende när så påkallas.
För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

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

E 2 a-c) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-c till handlingarna)
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Förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen
I bilagd PM redogör Stadskansliet för förslag till förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
PM om förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen läggs med godkännande till handlingarna. Kommunchefen uppdras att verkställa förslaget.

2016-04-29
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-18
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0289 107
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2016-05-12/Magnus Widén

Programområde: 1

PM
2016-04-25
Stadskansliet, Ekonomistyrning
Martin Jakobsson, 033-35 71 12

Fö rstä rkt ä garstyrning av de
kommunala bolagen
Kommunstyrelsens styrning och uppsikt över bolagen i Borås Stad har, liksom i många andra kommuner, historiskt varit
mindre utvecklad än över nämnderna.
Bolagsstyrningen har dock förstärkts de senaste åren. Utvecklingen mot en förstärkt ägarstyrning beror dels på den ökade
betydelse bolagssektorn har fått för många kommunkoncerner. Speciellt är bolagen investeringsintensiva med stora
balansräkningar. Bolagens betydande storlek har också medfört att Kommunallagen ökat kraven på en förstärkt uppsiktsplikt
över bolagen. Enligt Kommunallagen ska det i princip inte vara skillnad på uppsikten om en verksamhet bedrivs i
förvaltningsform eller i bolagsform.
Borås Stad har anpassat ägarstyrningen till de ökade lagkraven och idkar idag en ägarstyrning som till stora delar innebär att
en förvaltning och ett bolag rapporterar och ägarstyrs på liknande sätt. Vid jämförelse med andra kommuner står sig Borås
Stads ägarstyrning väl, med utmärkande drag i Kommunstyrelsens direkta ägarstyrning över bolagen, bolagens tydliga
underställningsplikt mot Kommunfullmäktige samt Kommunstyrelsens beredning och godkännande av bolagens budgetar
och finansiering.
Det finns dock förbättringsbehov i ägarstyrningen. Bland annat finns ett behov från politiskt håll att få en bättre rapportering
av bolagssektorn för att kunna utöva strategisk styrning och uppsikt över bolagen, tjänstemannasidan har ett behov av att
tydliggöra mandatet för vem som ska sköta ägarstyrningen och ett behov av resurser för att fördjupa analys och kontroll av
bolagen, samt att bolagen önskar en mer aktiv ägare med en kontinuerlig dialog och återkoppling. Dessutom anser
Stadsrevisionen att Kommunstyrelsens uppsiktsplikt bör förbättras.
Kommunchef/VD Stadshus AB och Ekonomistyrning på Stadskansliet föreslår att följande förbättringar genomförs.
Förslaget är framtaget efter att ägarstyrningen i Borås Stad utvärderats genom jämförelser mot andra kommuner.
Ägarstyrningsfrågan har även diskuterats i samband med planerings- och uppföljningssamtal med Borås Energi och Miljö
AB, Borås Elnät AB samt AB Bostäder i Borås. Förslaget är att kommunchef/VD efter godkännande av Kommunstyrelsen
och styrelsen i Borås Stadshus AB verkställer de föreslagna åtgärderna:

1.

Fortsatt faktisk styrning genom Kommunstyrelsen, men tydlighet i Stadshusstyrelsens
ansvar. Jämförelse visar: Flera kommuner idkar ägarstyrningen genom stadshusstyrelsen och genom
egen tjänstemannaadministration i stadshuskoncernen. Det varierar i dessa fall men oftast är
stadshusstyrelsen en mindre del av KS, exempelvis KS AU eller presidiet. Revisionen påtalar i dessa
kommuner att det är KS som har uppsiktsplikten och att det ansvaret inte går att lägga på
stadshusstyrelsen. Det upplevs i vissa fall även som dubbelarbete med att samma saker behandlas både
i KS och i koncernstyrelsen.
Borås föreslås fortsätta med ägarstyrning genom KS, dels för uppsiktsplikten men även då enbart
hälften av bolagen finns i koncernen. Stadshusstyrelsen behöver dock ha ett mer omfattande
styrelsearbete än idag och bl a informeras om sitt ansvar enligt ABL och arbeta strategiskt med
styrningen av koncernen. Lämpligen förläggs något/några styrelsemöte/n separat från KS, exempelvis
inför budget och efter årsredovisning.

2. Tjänstemannaansvaret för ägarstyrning och resurser
Ansvaret för den tjänstemannamässiga ägarstyrningen behöver bli tydlig och uttalad med
mandat att verka för Stadshus AB. Finanschefen föreslås bli ansvarig tjänsteman för
bolagsstyrningen under KC/VD. Förslagsvis blir finanschefen vice VD i Stadshus AB vilket
tydliggör ansvaret samt ger nödvändigt formellt mandat i det arbete som görs av främst
ekonomistyrningsavdelningen för moderbolagets räkning.
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Det föreslås skapas en bolagsgrupp på Stadskansliet som hanterar bolagsfrågorna strategiskt
från ett tjänstemannaperspektiv. Finanschefen är sammankallande och övriga deltagare är
ekonomichef, stadsjurist, KC/VD samt eventuell framtida bolagscontroller.
Det finns ett behov av att förstärka bolagsstyrningen resursmässigt. På sikt bedöms en
heltidstjänst som en lämplig omfattning, vilket skulle ge möjlighet till en förstärkt styrning,
uppsikt, samordning, controlling och benchmarking som inte hinns med idag. Till att börja
med föreslås en halvtidstjänst som bolagscontroller på Ekonomistyrning, vilken till största del
kan finansieras av att Stadshus AB får betala för delar av det arbete Stadskansliet idag utför åt
moderbolaget Borås Stadshus AB.
Jämförelse visar: Generellt sett är kommunernas ägarstyrning av bolagen underdimensionerad. Och
Borås har en låg bemanning även i jämförelse med den generellt låga bemanningen. Dessutom har
betydande kunskap och erfarenhet försvunnit i och med ekonomichefs pensionering. Flera kommuner
har skapat en administration i koncernen, men detta tenderar att öka total administration. Att
administrera hela ägarstyrningen genom Ekonomistyrning bedöms som kostnadseffektivt, Stadshus AB
skulle framöver kunna betala för detta. Det är vanligt att kommunchef även är VD i koncernen, och
erfarenheten av det är god. Det är också vanligt att ansvarig tjänsteman under KC, exempelvis
finanschef, är vice VD i koncernen.

3. Övergripande bolagsstyrningsdokument/ägardirektiv
Ett övergripande bolagsstyrningsdokument, där ägarstyrning och ägarstrategi framgår, tas
fram. Därmed kan varje bolags direktiv hållas kortare och mer stringent och förnyas årligen
med exempelvis ”årets mål och avkastningskrav”. Det är viktigt att ägarens ”uppdrag”
förmedlas via ägardirektivet, och ett kortare ägardirektiv kan lättare uppdateras kontinuerligt.
Det finns också ett behov av att se över kommunfullmäktiges avkastningskrav, och att
tydliggöra dem för bolagen. Rena resultatkrav bör övervägas för vissa av bolagen.
Finanschefen/bolagsgruppen tar fram förslag.
Jämförelse visar: Flertalet kommuner har ett gemensamt ägardirektiv, och kortare bolagsspecifika
ägardirektiv. De bolagsspecifika direktiven förnyas i vissa fall årligen och innehåller avkastningskrav
och konkreta mål för året. En fördel är att ändringar i generella delar enkelt kan göras i 1 dokument
istället för i 15 st, och man säkerställer att alla bolag har samma generella skrivningar.
Förslag att Borås också inför ett övergripande gemensamt ägardirektiv. I detta inkluderas lämpligen
också hur Borås idkar ägarstyrningen, vilka olika typer av rapportering och ägardialog som sker mm,
samt hur kommunen ser på bolagssektorn och vårt ägande. Någon bolagspolicy finns inte
dokumenterad idag, vilket bidrar till en otydlighet i ägarstyrningen. Bolagsspecifika direktiv blir mer
kortfattade, upplevs som tydligare och underlättar möjligheten till årlig förnyelse med exempelvis
tydliga uppdrag och mål.

4. Utökat antal pluppsamtal och budgetinstruktion
Det är nödvändigt att träffa de största bolagen på pluppsamtal mer än 1 g/år. Att ha ett plupp i
mars/april blir en lämplig avstämningstidpunkt inför stämman, dels avstämning av det gångna
året men även för att tydliggöra ägarens förväntningar i den kommande budgeten. Idag finns
ingen tydlig och effektiv instruktion till bolagen inför budgeten. Pluppsamtalen sker när
budgeten redan är inlämnad. Genom att fastställa tydlig instruktion baserat på fastställda
avkastningskrav, ägardirektiv samt vårplupparna styr vi bolagen inför deras budgetarbete.
Agenda plupp vår: Uppföljning ÅR gångna året/avkastningskrav, budgetinstruktion inför
kommande budget
Agenda plupp höst: Ägardirektiv, framtidsfrågor, budget för kommande året
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Jämförelse visar: Formen för ägardialog och frekvensen varierar mellan kommunerna. Ökat antal
pluppsamtal är utifrån eget behov och kommer innebära att vi ligger väl till i jämförelse med andra
avseende ägardialoger.

5. Kontinuerlig avstämning i bolagsfrågor mellan politiken och tjänstemän
Bolagsfrågornas betydelse för den totala kommunkoncernen ökar, och det är viktigt att
bolagsfrågorna kontinuerligt avstäms mellan tjänstemän och politik. Detta bidrar även till
förbättrad kunskap om bolagen. Förslagsvis är bolagsfrågor en stående punkt månatligen på
presidiemöte och tertialvis på förstärkt kommunalrådsberedning i samband med
budgetuppföljningar från bolagen.
6. VD-träffar – en naturlig del i ägarstyrningen
Idag håller kommunchefen VD- och förvaltningschefsträffar. Förslag att det vid 4 tillfällen per
år hålls separata VD-träffar för att kunna förmedla information till VD-arna, men även
inhämta viktig info från bolagen. Finanschefen adjungeras i VD-träffarna som kommunchefen
leder. Detta skapar en kontinuitet i mötet med VD:arna.
Jämförelse visar: Flertalet kommuner har ett liknande upplägg där VD:ar träffas, ibland ihop med
förvaltningschefer.

7. Årlig bolagsdag
Vi styr bolagen genom att hålla en bolagsdag där ägaren informerar om bolagssektorn
(storheter, aktuella frågor, årskalendern), men även en utbildningsdag i innebörden av att vara
ett kommunalt ägt bolag. Ett av de fyra VD-mötena per år förlängs och blir en ”bolagsdag”.
Vart fjärde år när ny styrelse tillträtt i bolagen utökas bolagsdagen till att inkludera även
styrelseledamöterna, där fokus blir att ge en för alla bolag enhetlig styrelseutbildning med
fokus på vad det innebär att vara ett kommunägt bolag.
Jämförelse visar: Erfarenheten från andra kommuner är att det är betydelsefullt att ha en årlig
bolagsdag eller liknande. Man kan då förmedla strategiskt viktiga frågor och informera kring
ägarstyrningen. Den kan också komplettera eller ersätta de styrelseutbildningar som många av bolagen
själva anordnar, där det inte sällan hålls utbildningar med fokus mer renodlat på ABL istället för både
ABL och KL. Vi får en enhetlig utbildning som vi själva styr över.

Stadskansliet, ekonomistyrning
Svante Stomberg, kommunchef/VD Borås Stadshus AB
Magnus Widén, ekonomichef
Martin Jakobsson, finanschef
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Initiativärende: Tillsätt ett ledningsutskott under Kommunstyrelsen
Annette Carlson har lämnat ett initiativärende att tillsätta ett ledningsutskott under Kommunstyrelsen
för att utöva uppsiktsplikten. Syftet med utskottet är att stärka det politiska ledarskapet med fokus på
kärnverksamheterna. Detta skall ske genom att samordna åtgärder för styrning och ledning samt en
ständig och kontinuerlig analys av verksamheterna. I ärendet ingår även ett förslag att införa en tidsgräns för beredning av ärenden.
Att nämnderna håller tilldelade budgetramar är av högsta vikt, liksom att man utför planerad verksamhet med god kvalitet utifrån tilldelade resurser. När Borås Stad från 2017 går över till verksamhetsnämnder föreslås en controllerfunktion inrättas centralt i respektive förvaltning. Uppgiften för funktionen är att stärka samarbete, uppföljning, analys, utveckling och kvalitet kring lednings- och styrningsprocessen, uppsiktsplikt och styrbarhet. Controllern kommer att vara kontaktperson mot Ekonomistyrnings controllerarbete. Ekonomistyrning samordnar uppföljningsarbetet mot nämnder och bolag
och är kommunstyrelsens verktyg för uppsiktsplikt samt samordning för styrning och ledning av
nämnder och bolag.
Borås Stad arbetar med ägarstyrning och uppsiktsplikt för kommunens bolag dels genom Borås Stadshus AB dels genom Kommunstyrelsen för de bolag som inte ingår i Stadshus-koncernen.
Kommunstyrelsens styrning och uppsiktsplikt mot bolagen i Borås Stad har, liksom i många andra
kommuner, historiskt varit mindre utvecklad än över nämnderna. Bolagsstyrningen har förstärkts de
senaste åren, bl.a. beroende på den ökade betydelse bolagssektorn har för kommunen.
Det finns dock förbättringsbehov i ägarstyrningen. Bland annat finns ett behov från politiskt håll att få
en bättre rapportering av bolagssektorn för att kunna utöva strategisk styrning och uppsikt över bolagen. Ett förslag finns framtaget som innebär att Kommunstyrelsens ägarstyrning och uppsiktsplikt
kvarstår men kompletteras med att ansvaret för Stadshusstyrelsen tydliggörs genom ett mer omfattande
styrelsearbete. Även inom tjänstemannasidan tydliggörs ansvaret för bolagsstyrningen genom att finanschefen föreslås bli vice VD i Borås Stadshus AB och en bolagsgrupp med tjänstemän bildas på
Stadskansliet för att hantera bolagsfrågorna strategiskt ur ett tjänstemannaperspektiv. Tydligare bolagsstyrningsdokument kommer att tas fram och utökat antal politiska uppföljningssamtal planeras för en
kontinuerlig avstämning mellan politiker och tjänstemän. Särskilda träffar med VDar kommer också att
genomföras samt en årlig bolagsdag som även blir en utbildningsdag per mandatperiod för nyvalda
styrelser i bolagen.

En översyn har genomförts av ärendehanteringen inom Kommunstyrelsen. P.g.a. ärendenas olika omfattning och komplexitet är det inte rimligt att fastställa en särskild tidsgräns för beredningstiden. När
det gäller kommunikation med allmänheten lämnas svar så snart som möjligt.
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt regleras i Kommunallagens sjätte kapitel, där det står att (kommun)styrelsen skall ha uppsikt över verksamhet i andra nämnder och kommunal verksamhet som bedrivs i bolagsform eller liknande.
Ansvaret för uppsiktsplikten ligger på hela kommunstyrelsen och det torde därför vara mindre lämpligt
att lägga ut uppsiktsplikten på ett särskilt ledningsutskott.

Kommunstyrelsen föreslås beslutar:
att inte inrätta ett ledningsutskott under Kommunstyrelsen
att inte införa en tidsgräns för beredning av ärenden
att ge i uppdrag till förvaltningen att se över hur uppsiktsplikten kan utvecklas jämfört med idag.

2016-07-04
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-08-08
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0719 100
Handläggare: Magnus Widén, tfn 35 71 42
Datum/avdelningschef: 2016-06-14/Magnus Widén

Programområde: 1

Initiativärende

Kommunstyrelsen 2015-10-26

Tillsätt ett ledningsutskott under Kommunstyrelsen
Borås behöver ett nytt politiskt ledarskap. Ett ledarskap som står för kontinuitet, tydlighet,
närvaro och hållbarhet. De medel som boråsarna bidrar med till kommunens verksamheter
behöver användas på ett ändamålsenligt sätt. Ryckighet och oklara planeringsförutsättningar
måste motverkas. Starkt lokalt ledarskap med förtroende för verksamheterna skapar utrymme
för utveckling, hög kvalitet och god arbetsmiljö. Detaljstyrning och onödig byråkratisering
ska bort. Kommunens kärnverksamheter ska alltid vara i fokus: utbildning av våra unga,
omsorgen av barn, äldre och funktionshindrade.
Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens finansiella kontroll, och en förutsättning för alla
andra satsningar. Vi vet att vi har minst två tuffa år framför oss. Kommunstyrelsen behöver ta
sin uppsiktsplikt på allvar. Moderaterna vill därför att ett ledningsutskott tillsätts under
Kommunstyrelsen för utövande av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Samordningen av
åtgärder för styrning och ledning av kommunens verksamheter behöver förstärkas. En
tidsgräns för beredning av ärenden behöver införas. Hela processen behöver genomsyras av
tydlighet och transparens. Slutligen behöver vi en ständig och kontinuerlig analys av samtliga
verksamheter i kommunen. Vad gör vi? För vem? Varför? Bör vi fortsätta med
verksamheten?

Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunstyrelsen besluta:
-

Att tillsätta ett ledningsutskott under KS för utövande av Kommunstyrelsens
uppsiktsplikt.

-

Att införa en tidsgräns för beredning av ärenden.

För Moderaterna i Kommunstyrelsen
Annette Carlson (M)
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Borås Energi och Miljö AB; Prisjustering fjärrvärme
2017 och framåt
Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2017 föreslå en höjning av fjärrvärmepriset med 0,75 %.
Bolaget ansöker nu om Kommunstyrelsens godkännande. Bolaget önskar även få mandat att framöver
få besluta om fjärrvärmepriset utan godkännande från Kommunstyrelsen.
Beslutsgång

Fjärrvärmetaxan, som godkänns av Kommunstyrelsen, har normalt sett beslutats av Kommunstyrelsen
ihop med bolagets budget i december. Bolaget önskar nu kunna fatta beslut tidigare. Orsaken är dels
fjärrvärmelagens krav på avisering 60 dagar innan en prisjustering samt att hinna med kundernas
lagstadgade rätt till förhandling och medling av prishöjningar. Det är även ett önskemål från kunderna
att få en bättre framförhållning för sina budgetar och hyresgästsförhandlingar.
Behov av prisjustering

Som framgår av bolagets skrivelser föreslås fjärrvärmepriset höjas med 0,75 %. Prishöjningen behövs
för att täcka minskade elintäkter på grund av lågt elpris samt för att bibehålla en hög tillgänglighet på de
gamla produktionsanläggningarna.
Kommunstyrelsens bedömning

Kommunstyrelsen bedömer föreslagen prisjustering som rimlig. Fjärrvärmeprisets ökningar de senaste
åren har ansetts nödvändiga för att stärka bolagets egna kapital inför kommande kraftvärmeverksinvestering. Prishöjningen för 2017 är utifrån de skäl bolaget anger nödvändiga, och samtidigt inte högre än
att fjärrvärmepriset i Borås står sig fortsatt väl i en jämförelse med såväl andra kommuner som med
andra uppvärmningsalternativ.
I budgetprocessen kommer Kommunstyrelsen ytterligare analysera och bedöma fjärrvärmetaxan som
en del av bolagets totalekonomi. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolaget utövas till en del genom
godkännande av bolagets budget. Fjärrvärmepriset är en viktig del av bolagets resultat och budget, och
bör även fortsättningsvis godkännas av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Fjärrvärmepriset höjs med 0,75 % från och med 1 januari 2017.

2016-06-13
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-06-21
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0480 376
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2016-06-13/Magnus Widén

Programområde: 1

Till kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Prisjustering fjärrvärme 2017 och framåt

STYRELSEMÖTE

19 maj 2016

Prisjustering fjärrvärme 2017 och framåt
Tid för avvisering
Enligt fjärrvärmelagen (2008:263) skall bolaget avisera kunderna senast 60
dagar innan en prisjustering börjar gälla. Kunderna har efterfrågat och önskat
att vår prisavisering görs ännu tidigare med tanke på att ha vetskap om nästa
års fjärrvärmekostnaderna då kunderna gör sina egna budgetar och
förhandlingar med sina hyresgäster.
Bolaget har sedan 2013 aviserat nästkommande års prisjustering redan i juni
månad. För 2017 år skickas således besked ut till kunderna om
prisjusteringen i juni för att börja gälla 2017-01-01.
Enligt fjärrvärmelagen har kunderna rätt till förhandling och medling om
prisjusteringen och med en tidigare avisering hinns en sådan process med
innan prisjusteringen börjar gälla.
Prisdialog med kunderna
För att ytterligare förstärka förtroendet hos kunderna och öka dialogen
strävar bolaget att börja arbeta med prisdialog med fjärrvärmekunderna.
Prisdialogen är ett koncept som har tagits fram gemensamt av
branschföreningen Svensk Fjärrvärme och kundorganisationerna. Prisdialogen
bygger på att kommunicera tänkt prisjustering för nästkommande år och även
lämna en prognos för kommande år 2-3 år redan under våren. De kunder som
medverkar i Prisdialogen står för ca 30 % av bolagets totala leveranser.
Justering av fjärrvärmepriset inför 2017
Fjärrvärmepriset kommer att justeras med 0,75 % inför 2017.
risjusteringen börjar gälla från och med 2017-01-01.
Huvudmotivet till att höja fjärrvärmepriset är att Elmarknaden är i ett läge
med historiskt sett låga nivåer, vilket innebär att vi får relativt sett låga
elintäkter. Elintäkterna hjälper till att hålla fjärrvärmepriserna nere.
Vi har även ändrat vår hantering av anslutningsavgifter, på uppmaning av
våra revisorer, från att tidigare periodiserat intäkten på 10 år till att ta det på
innevarande år, vilket innebär för 2017 innebär ca 5 MSEK lägre intäkt.
För att bibehålla en hög tillgänglighet på våra gamla produktionsanläggningar
måste vi också fram till dess att vi har reinvesterat i ett nytt kraftvärmeverk
öka våra underhållsinsatser. Vår målsättning är att vi har reinvesterat i en ny
produktionsanläggning 2018.

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

För att ytterligare motverka prisökningar fortsätter vi målmedvetet att arbeta
med att minska våra kostnader genom effektiviseringsprojekt inom
administration, produktion och anskaffning av bränsle.
Beslutsgång
På tidigare styrelsemöten har problematiken föredragits med beslutsgången
då KS godkänner bolagets budget vanligtvis i december och KF antar VA- och
avfallstaxan i januari/februari. För att tillgodose kundernas önskemål om en
tidigare avisering av nästkommande prisnivå är det därför oerhört viktigt att
KS/KF godkänner den föreslagna, i första hand, fjärrvärmeprissättningen. Nu
när bolaget strävar efter att gå in i prisdialogen blir problematiken ännu
tydligare med sena beslut om prisjusteringar.
För flertalet av fjärrvärmebolagen runt om i landet har bolagen fått mandat av
respektive ägare att få fatta beslut om fjärrvärmepriserna. Allt för att
kundernas önskemål om tidiga aviseringar och långsiktiga beslut ska
tillgodoses.
Med stöd av ovanstående önskar således bolaget att Kommunstyrelsen bifaller
att justeringen av fjärrvärmepriset inför 2016 justeras med 0,75 %.
Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB
besluta, under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner prisjusteringen
av fjärrvärme 2016
att

ge VD i uppdrag att höja fjärrvärmepriserna med 0,75 %

att

hemställa att bolagsstyrelsen får mandat att fastställa framtida
fjärrvärmetaxor.

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB

Gunnar Peters
Verkställande Direktör
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Anslagsframställan för ombyggnad av Fritidsgård och
möteplats Norrby, Västra Nygatan 54.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan på 1 500 tkr, under förutsättning att Stadsdelsnämnd Väster godkänner Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan.

2016-06-22
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-08-03
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0347 282
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2016-06-23/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(1)
2016-08-22

Dnr 2016/KS0347
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson

Lokalförsörjningsnämnden
Stadsdelsnämnd Väster

Anslagsframställan för ombyggnad av Fritidsgård och Mötesplats Norrby, Västra Nygatan
54.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 14 juni 2016 att Kommunstyrelsen godkänner anslagsframställan under förutsättning att Stadsdelsnämnd Väster tillstyrker förslaget att godkänna anslagframställan för ombyggnad av Fritidsgård och Mötesplats
Norrby, västra Nygatan 31.
Investeringsutgiften beräknas till 1 500 tkr och finns med i 2016 års investeringsbudget.
Kommunstyrelsen är införstådd med att hyresnivån inte är den definitiva då hyressystemet för Borås Stad ses över inför 2017.
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Stadsdelsnämnd Väster godkänner
anslagsframställan, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan på
1 500 tkr.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widen
Ekonomichef

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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Anhållan om ansvarsfrihet för Stiftelsen Svenska Blå
Stjärnans Djursjukhus i Borås
Stiftelsen har till ändamål att bedriva och utveckla djursjukvård inom Boråsregionen. I enlighet med
stiftelsens stadgar ska Kommunstyrelsen i Borås besluta om ansvarsfrihet. Stiftelsen har inte inkommit
med anhållan under 2015 varför ärendet avser såväl verksamhetsår 2014 som 2015.
Djursjukhuset har under 2014 och 2015 ökat omsättningen och genererat ett bättre resultat. Detta förklaras främst av att stiftelsen har förbättrat sina rutiner inom vårdverksamheten och utökat mottagningstiderna. Veterinäravtalet har omförhandlats för att möta verksamhetens behov och marknadens
krav.
Nettoomsättningen ökade 8 % 2014 och med 11 % 2015, och resultatet för 2015 uppgick till 1 420 tkr
jämfört med -51 tkr 2014. Eget kapital uppgick 2015-12-31 till 4 253 tkr.
Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och finansiella ställning. Styrelseledamöterna anses inte ha
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåren
2014 och 2015.

2016-06-13
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-08-03
Datum

Annette Carlson
Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0486 480
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2016-06-13/Magnus Widén

Programområde: 1

E8

BESLUTSFÖRSLAG

Finansieringsmodell för medlemskommunernas utbildningar SÄRF 2017
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund utbildar enligt avtal alla medlemskommunernas personal i
brandsäkerhet. I nuläget faktureras varje utbildningsinsats separat. För att förenkla administrationen
föreslås att ersättningen istället inkluderas i medlemsbidraget genom särskilt avtal. Åtgärden är kostnadsneutral för både SÄRF och Borås Stad.
Den nya finansieringsmodellen innebär att medlemsbidraget ökar med +0,7% eller 548 tkr/år fr.o.m.
2017, men att Borås Stad kostnader för utbildning minskar motsvarande.
Förslaget är inarbetat i Kommunstyrelsens rambudgetbeslut för 2017, och innebär att hänsyn tas i fortsatt beredning av budgetförslag 2017 till fullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Teckna kompletterande avtal med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund från 2017 innebärande att kostnaderna för kommunens köpta utbildningar i brandsäkerhet inkluderas i medlemsbidraget.

2016-07-01
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-08-09
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0494 170
Handläggare: Magnus Widén, tfn 35 71 42
Datum/avdelningschef: 2016-06-30/Magnus Widén

Programområde: 1

SÖDRA ÄLVSBORGS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

PROTOKOLLSUTDRAG
DIREKTIONEN
2016-06-03

1(1)

§ 30
Finansieringsmodell för medlemskommunernas utbildningar (Dnr. 2016-000383)
SÄRF utbildar enligt avtal alla medlemskommuners personal i brandsäkerhet. I nuläget
faktureras varje utbildningsgenomförande från SÄRF till medlemskommunerna. För att
förenkla administrationen kan ersättning för utbildningen istället inkluderas i
medlemsbidraget enligt befintlig fördelningsprincip. Åtgärden är kostnadsneutral för både
SÄRF och medlemskommunerna. För att åtgärden ska kunna genomföras krävs att avtalen
med samtliga medlemskommuner skrivs om.
Direktionen beslutar enhälligt
att

rekommendera medlemskommunerna att finansiering via medlemsbidraget införs

att

ge förbundsdirektören i uppdrag att ta kontakter med medlemskommunerna
angående omförhandling av avtalen.

Vid protokollet
Susanne Kling

Justeras

Ulf Sjösten
ordförande

Tomas Johansson

Justeringen tillkännagiven på medlemskommunernas anslagstavlor 2016-06-10

Rätt utdraget betygar:
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Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2015 med
anhållan om ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för
Blinda i Borås
Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för år
2015.
Stiftelsen har till ändamål att inom Borås kommun förvärva, bygga och förvalta fastigheter med särskilt
beaktande av blindas behov av bostäder, biblioteks- och samlingslokaler samt arbets- och försäljningslokaler, dels motta, förvalta och använda anslag, gåvor, donationer och efterskänkta låneräntor till hyreslindring åt blinda eller till kostnader för samlingslokaler, bibliotek o dylikt för blinda. Företräde till
stiftelsens bostäder skall lämnas personer, som själva eller vars familjemedlemmar är blinda eller har
väsentligt nedsatt synförmåga.
Stiftelsen äger en fastighet, Orren 5 belägen på Salängsgatan 7 i Borås. Fastigheten bebos idag till ca 45
% av synskadade och innehåller 12 lägenheter samt 1 lokal.
Stiftelsen redovisar ett positivt resultat för 2015 med 17 tkr, och det egna kapitalet vid 2015 års utgång
uppgår till 1 252 tkr.
Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning. Styrelseledamöterna har inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen beviljar för sin del styrelsen för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2015.

2016-06-13
Datum

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

Ulf Olsson
Kommunalråd

2016-08-03
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0465 007
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2016-06-13/Magnus Widén

Programområde: 1
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Erbjudande om donation till Borås Konstmuseum
från Stiftelsen Tomas Lindhs Minnesfond
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunen tar tacksamt emot donationen från Stiftelsen Tomas Lindhs Minnesfond.

2016-07-01
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-07-11
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0511 042
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2016-06-23/Magnus Widén

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-08-22

Dnr 2016/KS0511

Avd: Stadskansliet
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Erbjudande om donation till Borås Konstmuseum från Stiftelsen Tomas Lindhs Minnesfond
Kulturnämnden föreslår Komunfullmäktige att tacksamt ta emot donationen från
Stiftelsen Tomas Lindhs Minnesfond.
Borås Konstmuseum har erbjudits en donation från Stiftelsen Tomas Lindhs Minnesfond som omfattar ett sextiotal verk av olika konstnärer. Konstverken har tidigare
donerats till Stiftelsen av konstnärerna runt millennieskiftet. Verken är idag deponerade på Borås Konstmuseum enligt ett särskilt avtal med stiftelsen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunen tar tacksamt emot donationen från Stiftelsen Tomas Lindhs Minnesfond.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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SKRIVELSE

Handläggare, telefon
Pontus Hammarén, 033-35 76 81

Datum
2016-06-08

Sida
1(1)

Diarienummer
Dnr 2016/KN0104 046

Kommunfullmäktige

Erbjudande om donation till Borås Konstmuseum
från Stiftelsen Tomas Lindhs Minnesfond
Beslut
Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige att tacksamt ta emot donationen från
Stiftelsen Tomas Lindhs Minnesfond.

Bakgrund
Borås Konstmuseum har erbjudits en donation från Stiftelsen Tomas Lindhs
Minnesfond, Borås. Donationen omfattar ett sextiotal verk av olika konstnärer.
(Se bifogad förteckning).
Konstverken donerades en gång tidigare av de i samlingen förekommande
konstnärerna till stiftelsen runt millennieskiftet, för att hedra museichefen Tomas
Lindhs minne.
Donationen, som sammantagen bedöms vara av mycket god kvalitet, är villkorslös.
Stiftelsen önskar endast att proveniensen ska framgå i Konstmuseets katalog och
likaså att proveniensen ska framgå vid de tillfällen då verk ur denna samling ställs ut.
Vidare önskar stiftelsen att det ordnas en utställning gjord på ett urval av verk ur
donationen – i samband med att stiftelsens samling officiellt överlämnas. Önskemålen
är helt rimliga.
De aktuella verken är redan, enligt ett särskilt avtal, deponerade på Borås
Konstmuseum. Konstverken värderades vid överlämnandet från konstnärerna till
stiftelsen till mer än 600 000. Det dagsaktuella värdet kan uppskattas till en liknande
summa.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Bilaga: Konstverk ägda av Stiftelsen Tomas Lindhs Minnesfond och deponerade på
Borås Konstmuseum.
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Ymerhallen AB; Ansökan om kommunal borgen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Ymerhallen AB ges en kommunal borgen på 1 595 000 kronor för byte av golv i Ryahallen.

2016-06-13
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-08-03
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0485 045
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2016-06-13/Magnus Widén

Programområde: 1

Sida
1(1)
2016-08-22

Dnr 2016/KS0485

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Ymerhallen AB; Ansökan om kommunal borgen
Ärendet
Ymerhallen AB har inkommit med ansökan om kommunal borgen för lån på 1,6 miljoner kronor. Bolaget avser byta golvet i Ryahallen då det gamla är utslitet. Investeringen är förankrad och godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen som hyr och
förvaltar hallen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2005-04-21 § 62 (2004/KS0956) att Ymerhallen AB
skulle bygga en friidrottshall, Ryahallen, som Borås Stad skulle hyra och förvalta samt
gå i borgen för med 11,2 miljoner kronor. Kommunens syfte med samarbetet var att
det skulle byggas en modern friidrottshall som var ändamålsenlig för vinterträning av
friidrott.
Kommunstyrelsens bedömning
Det kan nu efter tio år konstateras att Ryahallen har fyllt syftet väl, och att samarbetet
mellan kommunen och Ymerhallen AB fungerat i enlighet med ursprungliga intentioner. För att fortsatt kunna ha en modern och ändamålsenlig friidrottshall är det
rimligt att investera i ett nytt golv efter tio år.
Ymerhallen AB har under åren amorterat på sina lån, och kommunens borgensåtagande uppgick 2015-12-31 till 9,5 miljoner kronor. Med en ny borgen på 1,6 miljoner
kronor uppgår kommunens borgensåtagande till cirka 11,1 miljoner kronor, d v s
strax under det ursprungliga borgensbeslutet. Kommunstyrelsen förutsätter att Ymerhallen AB fortsätter amortera enligt plan.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ymerhallen AB ges en kommunal borgen på 1 595 000 kronor för byte av golv i Ryahallen.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Ryahallen
Under 2015 och våren 2016 har vi tillsammans med Fritid- och folkhälsonämnden
tittat på ett nytt golv i Ryahallen. Pga att det gamla golvet är utslitet.
Efter genomgång av offerter är vi överens med Fritid- och folkhölsonämnden
att välja Polytan.
Vi avser därför att lägga in ett nytt golv i Ryahalien, kostnaden för detta
är 1 595 000 sek och vi kommer att ta upp ett nytt lån på Swedbank Sjuhärad.
Acskrivningstiden för ovanstående är 10 år.
Härmed ansöker Ymerhallen AB om kommunal borgen för det nya lånet.
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Fastighet Samariten 11, Klinikvägen 48 - Förhyrning
av lokaler för kommunal verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till utökad inhyrning av lokaler i fastighet Samariten 11,
Klinikvägen 48 under perioden 2017-01-01 till 2032-12-31 med en hyresnivå på 12 415 200 kr/år.

2016-07-04
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-08-08
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0528 282
Handläggare: Oliwer Åstrand, tfn 033-357184
Datum/avdelningschef: 2016-07-11/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(2)
2016-08-22

Dnr 2016/KS0528

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Kommunfullmäktige

Fastighet Samariten 11, Klinikvägen 48 - Förhyrning av lokaler för kommunal verksamhet.
Lokalförsörjningsnämnden har den 14 juni 2016 föreslagit Kommunfullmäktige att
godkänna en förhyrning av lokaler för utbildningsverksamhet i fastighet Samariten 11,
Klinikvägen 48. Utbildningsförvaltningen har delgett Lokalförsörjningsnämnden ett
ärende där behov av lokaler för en tillströmning av cirka 400 elever beskrivits. Likaså
har stadsdelsnämnderna Öster och Norr beskrivit ett ökat lokalbehov för grundskola
och förskola i ett ärende skickat till nämnden 2016-05-17. Vidare står ett flertal kommunala skolor inför ett ombyggnads- och/eller utbyggnadsbehov inom den närmaste
10-årsperioden, varför behovet av evakueringslokaler är omfattande framöver.
Lokalförsörjningsnämnden anser att en förhyrning i denna storlek bör minska behovet av utbyggnad av en eller flera skolor vilket innebär att investeringsbudgeten blir
avlastad.
I kontraktsdiskussionen med fastighetsägaren pratar vi om två olika indikativa hyresnivåer. Hyresnivån är cirka 965 kr/m² i dagens skick och målsatt hyresnivå efter ytskiktsrenovering är cirka 1 200 m². Hyresnivån kommer att höjas i takt med att inflyttning sker i färdigställda lokaler.
Förslaget gäller 10 346 m² till hyran 12 415 200 kr/år, dvs. 1 200 kr/m², med en indexuppräkning på 80 % av konsumentprisindex under perioden 2017-01-01 till 203212-31.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till utökad inhyrning av lokaler i fastighet
Samariten 11, Klinikvägen 48 under perioden 2017-01-01 till 2032-12-31 med en hyresnivå på 12 415 200 kr/år.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Framställan om utökat lokalbehov för Yrkeshögskolan vid Vuxenutbildningen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till utökad inhyrning av lokaler i URANUS 2, Fabriksgatan 10 under perioden 2017-01-01 till 2022-06-30 med en hyresnivå på 2 889 600 kr/år, under
förutsättning att Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget.

2016-07-04
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-08-08
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0527 282
Handläggare: Oliwer Åstrand, tfn 033-357184
Datum/avdelningschef: 2016-07-11/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
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2016-08-22

Dnr 2016/KS0527

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Kommunfullmäktige

Framställan om utökat lokalbehov för Yrkeshögskolan vid Vuxenutbildningen.
Lokalförsörjningsnämnden har den 14 juni 2016 föreslagit Kommunfullmäktige att
godkänna en utökad inhyrning av lokaler för Yrkeshögskolan vid Vuxenutbildningen i
fastighet URANUS 2, Fabriksgatan 10. Utbildningsnämnden har gjort en framställan
om att utöka lokalerna då verksamheten kommer att starta fler utbildningar.
Förslaget gäller 2 580 m² till hyran 2 889 600 kr/år, dvs. 1 120 kr/m², med en indexuppräkning på 60 % av konsumentprisindex under perioden 2017-01-01 till 2022-0630. Eftersom att internhyrorna, i det reviderade internhyressystemet, baseras på ett
snittpris för samtliga fastigheter inom en given lokalgrupp kommer sannolikt hyran
för Utbildningsnämnden att avvika från den faktiska kostnaden på 1 120 kr/m² för
lokalen. Utbildningsnämnden har därför att ta ställning till en utökad lokalkostnad
som sannolikt blir en annan än 2 889 600 kr/år. När kommunstyrelsen har slagit fast
nivåerna för stadens schablonhyror ges verksamhetsnämndernas hyror av storleken
på lokalerna mätt i BRA-yta.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till utökad inhyrning av lokaler i URANUS
2, Fabriksgatan 10 under perioden 2017-01-01 till 2022-06-30 med en hyresnivå på
2 889 600 kr/år, under förutsättning att Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående bidrag till
fristående förskolor, fritidshem och grundskolor för
åren 2007 – 2013
Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2015 att inte betala ut några retroaktiv bidrag till fristående förskolor, fritidshem och grundskolor efter att en sådan begäran inkommit från Malmen Montessori och Borås Kristna Skola.
Beslutet har överklagats av Malmen Montessori som till grund för överklagandet har anfört att Kommunen, utan att kompensera de fristående verksamheterna, har tilldelat de kommunala verksamheterna
resurser utöver budget dels genom att ackumulera negativa resultat för åren 2007-2009 och 2012-2013,
dels genom att skriva av underskott som uppstått under åren 2010 och 2011.
Kommunen yrkade i yttrande den 3 maj 2016 att den del av Malmen Montessoris överklagande som
avser åren 2007-2009 i första hand ska avvisas och i andra hand avslås. Beträffande den del av överklagandet som avser bidrag för åren 2010-2013 yrkade Kommunen i samma yttrande att överklagandet ska
avslås.
Malmen Montessori har därefter yttrat sig (bilaga 1) varpå Kommunen på nytt beretts tillfälle till yttrande. Ett sådant yttrande har utarbetats och översänts till förvaltningsrätten (bilaga 2). Genom yttrandet justerar Kommunen sin inställning till den del av Malmen Montessoris talan som avser bidrag för
åren 2010-2013 på så sätt att Kommunen medger att de fristående verksamheterna ska kompenseras i
enlighet med förnyade beräkningar av grundbelopp.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Vidtagen åtgärd godkänns.
2016-07-04
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-08-08
Datum

Annette Carlson
Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0845 611
Programområde: 3
Handläggare: Dan Persson (tfn 355852), Torbjörn Alfredsson (tfn 357190)
Datum/avdelningschef: 2016-07-11/Magnus Widén
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Förslag till Verksamhetsprogram och avtal för FoU Sjuhärad Välfärd 2016-2019
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 29 april att rekommendera
medlemskommunerna att godkänna avtal för FoU Sjuhärad Välfärd 2016-09-01 – 2019-12-31.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 oktober att godkänna dåvarande förslag till avtal för FoU Sjuhärad
Välfärd 2016-01-01 – 2019-12-31. Nu föreslås alltså Borås Stad att godkänna det reviderade förslaget
samt att förlänga det tillfälliga avtalet för år 2015 till att gälla till och med 2016-08-31.
Finansieringsåtagandet är oförändrat dvs. 13 kr/invånare.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna förslag till avtal för FoU Sjuhärad Välfärd 2016-09-01 – 2019-12-31 och därmed ersätta tidigare beslut
om avtal gällande 2016-01-01 – 2019-12-31.
Godkänna en förlängning av gällande tillfälliga avtal till att gälla till och med 2016-08-31.

2016-08-09
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-08-09
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0572 730
Handläggare: Oliwer Åstrand, tfn 033-357184
Datum/avdelningschef: 2016-08-09/Magnus Widén

Programområde: 3

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2016-04-29
§ 27 Avtal FoU Sjuhärad Välfärd, Avtal 2016-2019
FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) är sedan 1999 ett samarbete mellan
Sjuhäradskommunerna, Västra Götalandsregionen (VGR) och Högskolan i Borås.
Högskolan är huvudman. Verksamheten bedrivs i samverkanslandet mellan VGR:s
sjukvård och kommunernas vård och omsorg. Regionen har nu sagt upp sitt
engagemang i FoUS, till förmån för Centrum för Välfärdsstudier på högskolan. Ett
tillfälligt avtal reglerar FoUS:s verksamhet t.o.m. augusti i år. Kommunerna och
högskolan har nu arbetat fram ett förslag på ny inriktning för FoUS verksamhet,
omfattande hela det kommunala verksamhetsområdet inom den sociala sektorn (SoL,
LSS, HSL). Verksamheten beskrivs närmare i det verksamhetsprogram som
styrgruppen för FoUS godkänt under förutsättning att avtalet godkänns av parterna.
Finansieringen föreslås kvarstå som tidigare med ett årligt verksamhetsbidrag på 13
kronor/invånare för kommunernas del och en miljon kronor för högskolan.

Direktionen beslutar
att rekommendera medlemskommunerna att godkänna avtalet för FoU Sjuhärad
Välfärd 2016-09-01 – 2019-12-31.
Vid protokollet
Christina Klaar
Förbundssekreterare
Justerat av
Ulf Olsson
Ordförande

Crister Persson

Justeringen tillkännagiven den 6 maj 2016 enligt anslag
Rätt utdraget betygar: Christina Klaar
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Avtal mellan parterna i FoU Sjuhärad Välfärd
Verksamhet och drift vid fortsatt samverkan inom ramen för FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) bygger på detta
samverkansavtal. Parterna förbinder sig att vara lojala med FoUS:s syfte och medger att detta avtal ska tolkas
i ljuset av angivet syfte.
Mellan angivna parter har träffats följande fyra-åriga avtal.

1

Firma

1.1

FoU-enheten benämns "FoU Sjuhärad Välfärd" och förkortas
FoUS.

2

Parter

2.1

Bollebygds kommun
517 83 BOLLEBYGD

2.2

Borås Stad
501 80 BORÅS

2.3

Herrljunga kommun
524 23 HERRLJUNGA

2.4

Marks kommun
511 80 KINNA

2.5

Svenljunga kommun
512 80 SVENLJUNGA

2.6

Tranemo kommun
514 80 TRANEMO

2.7

Ulricehamns kommun
523 86 ULRICEHAMN

2.8

Vårgårda kommun
447 80 VÅRGÅRDA

2.9

Högskolan i Borås
501 90 BORÅS

1

3

Syfte

3.1

Syftet är att bedriva forskning och utveckling för ingående parter inom välfärdsområdet med
inriktning på sociala frågor inom det kommunala ansvarsområdet.

3.2

Verksamheten i FoUS ska bedrivas i enlighet med av parterna beslutat verksamhetsprogram.
Styrgruppen beslutar om verksamhetsprogram och årliga verksamhetsplaner.

4

Uppdrag

4.1

Parterna ger Högskolan i Borås i uppdrag att förvalta FoUS i enlighet med verksamhetsprogrammet
och i enlighet med vad styrgruppen beslutar samt i övrigt utföra de uppgifter som styrgruppen
bestämmer enligt detta avtal. Högskolan ska agera koordinator där verksamhetschefen har ansvar
att leda och koordinera FoUS: s verksamhet. Uppgiften ska omfatta att;
tillse att verksamhetsprogrammet genomförs,
samordna och lämna förslag till justeringar i verksamhetsplanen till styrgruppen inför det årliga
ägarforumet,
lämna förslag till och utarbeta förutsättningar för avtal för projekt inom FoUS till styrgruppen,
avrapportera FoUS:s verksamhet till styrgruppen och internt till högskolan, följa upp och
avrapportera projekt inom FoUS till styrgruppen samt
ansvara för eventuella utbetalningar av medel parterna emellan, och kalla till samt
anordna styrgruppens möten och protokollföring.

5

Ersättning

5.1

Högskolan ska ersättas för det uppdrag som utförs enligt punkt 4.1 från medel som parterna erlägger
enligt punkt 18.1 samt från medel från samma konto som erhålles enligt punkt 18.2 och 18.3.

5.2

Högskolan ska löpande redovisa vilka kostnader som högskolan avser att debitera FoU Sjuhärad
Välfärd. Enligt rektorsbeslut (december 2004) debiteras ett administrativt pålägg om 17 procent
samt avtalsenlig hyra.

6

Styrning

6.1

Samtliga parter sätter samman en gemensam styrgrupp.

6.2

Varje kommun tillsätter en tjänsteman, förutom Borås Stad som kan tillsätta två, och Högskolan i
Borås, som tillsätter två. Vardera parten utser även ersättare för varje tjänsteman.

6.3

De organ som äger rätten att utse ledamöter och ersättare äger också rätten att entlediga dessa.

6.4

Styrgruppen kan även besluta om att adjungera andra. Dessa personer äger ingen rösträtt.

6.5

Ett arbetsutskott tillsätts bestående av styrgruppens ordförande, två ytterligare representanter från
kommunerna samt en representant från högskolan.

6.6

Ordföranden ska väljas för två år i taget och väljs bland de ledamöter som utsetts av kommunerna.
En av högskolans representanter ska vara vice ordförande.
2

6.7

Eventuell ersättning till ledamöter eller ersättare beslutas och betalas av det organ som tillsatt
ledamoten eller ersättaren.

6.8

Som ett led i styrningen av verksamheten ska det finnas mål för verksamheten. Dessa utformas och
följs upp av styrgruppen två gånger per år.

6.9

Styrgruppen ska årligen ta fram en verksamhetsplan utifrån verksamhetsprogrammet.

7

Sammanträden

7.1

Ordföranden kallar till sammanträde. Kallelse ska skickas två veckor före sammanträdet,
dagordning och handlingar för mötet skickas en vecka före sammanträdet.

7.2

Kallelse och övriga handlingar ska även sändas till ersättarna för kännedom. Ordinarie ledamot som
är förhindrad att närvara vid ett sammanträde kallar själv sin ersättare. Rättidig kallelse ska anses ha
skett även om ordinarie ledamot inte kallat sin ersättare.

7.3

Styrgruppen ska sammanträda minst fyra gånger per år. Dessutom om minst en tredjedel av
styrgruppens medlemmar begär det.

7.4

Protokoll vid styrgruppens sammanträden ska föras av särskilt utsedd sekreterare. Protokoll ska
justeras av ordföranden jämte ytterligare en utsedd ledamot.
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Beslut

8.1

Styrgruppens medlemmar ska sträva efter att fatta beslut i enighet. Styrgruppen är behörig att fatta
beslut om FoUS:s verksamhet inom ramen för detta avtal och verksamhetsprogrammet.

9

Delegation

9.1

Styrgruppen kan delegera beslutanderätten i frågor om verksamheten till en eller flera personer.
Delegation kan dock inte ske i frågor av principiellt viktig natur eller av större ekonomiskt värde för
FoUS.

9.2

Beslut fattade av delegat ska anmälas till styrgruppen, som ska ange anmälningarna i protokoll.

10

Ägarforum

10.1

Ägarforum består av parternas representanter.

10.2

Styrgruppen kallar årligen till ett ägarforum. Där möts berörda förtroendevalda från samverkande
parter. Verksamhetens inriktning och resultat diskuteras.

10.3

Ägarforum informeras årligen om verksamhetsprogram och verksamhetsplan.

11

Brukarråd

11.1

Ett eller flera brukarråd som består av representanter för frivillig- och intresseorganisationer ger
FoUS:s ledning råd om innehåll och utformning av verksamheten. Samtliga kända frivillig- och
3

intresseorganisationer med verksamhet för FoUS:s målgrupper bjuds in att delta. Minnesanteckningar förs som sprids till styrgruppen.
12

Nya parter

12.1

Om samtliga parter är eniga om det, kan nya kommuner eller andra intressenter, såsom utförare av v
social omsorg inom det geografiska området, få ingå som parter i detta avtal efter skriftlig
förbindelse. De nya parterna ska erlägga en årlig avgift enligt 18.1 eller med belopp som övriga
parter bestämmer.

13

Jäv

13.1

Styrgruppsledamot får inte handlägga frågor som rör avtal mellan ledamoten och någon av FoUS:s
parter. Styrgruppsledamoten får inte heller handlägga frågor om avtal mellan FoUS:s parter och
tredje man, om ledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot FoUS:s intresse.

14

Basorganisation och medarbetares anknytning

14.1

Den operativa verksamheten sköts av Högskolan i Borås i enlighet med detta avtal och
verksamhetsprogrammet.

14.2

Parterna har att verka för att medarbetare hos respektive part ges goda villkor för att arbeta i FoUS.

14.3

Till basorganisationen (verksamhetschef, kommunikatör, administratör) knyts medarbetare.

14.4

Vetenskapliga ledare och samordnare knyts till FoUS via avtal med aktuella högskolor/universitet
och respektive part.

14.5

Till mindre uppdrag inom FoUS, avseende tid och omfattning, knyts projektmedarbetare genom
avtal med respektive part.

15

Äganderätt till forskningsresultat

15.1

Alla resultat som har direkt anknytning till uppdraget ägs gemensamt av samtliga avtalsparter och
disponeras av parterna gemensamt.

15.2

Deltagande forskare äger rätt att i vetenskapliga sammanhang nyttja och redovisa samtliga resultat.
I de fall FoUS-medarbetare önskar fördjupa bearbetningen av redan insamlad data ska en enskild
skriftlig överenskommelse göras mellan verksamhetschef och vetenskaplig ledare.

16

Redovisning

16.1

Högskolan ska redovisa intäkter och kostnader till styrgruppen, bland annat innebärande att FoUS
årsvis ska redovisa det ekonomiska utfallet och avge en verksamhetsberättelse. En avstämning mot
upprättad budget ska också ske regelbundet.

16.2

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ska skickas till Ägarforum av styrgruppen.
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17

Revisorer

17.1

Verksamheten ska granskas av högskolans revisorer. Övriga parters medverkan granskas av
respektive parts revisorer.

17.2

Samtliga parter medger att vardera partens utsedda revisorer får full insyn i FoUS med tillhörande
dokumentation för att genomföra den revision vardera partens revisorer finner lämplig.

18

Finansiering

18.1

Samtliga parter ska halvårsvis bidra med medel till FoUS enligt följande finansieringsprincip: För
kommunerna 13 kronor/invånare och för Högskolan i Borås 1 mkr. Summan ska efter fakturering
vara högskolan tillhanda senast den 1 februari och den 1 september varje år. Högskolan ska föra
medlen på särskilt konto.

18.2

Viss verksamhet avgiftsbeläggs, dvs. genererar intäkter till FoUS. Högskolan ska debitera externa
avgifter och redovisa dessa som intäkter i FoUS och föra dessa på konto enligt punkt 16.1.

18.3

Parternas avsikt är att söka ytterligare externa medel till FoUS genom stöd/anslag från olika
myndigheter, organ eller genom sponsring. Sådana medel ska föras på konto enligt punkt 16.1.

18.4

Vart 4:e år ska parternas bidrag justeras utifrån aktuellt invånarantal i det geografiska området som
parterna representerar (justering enl. SCB).

19

Avtalsändringar

19.1

Ändringar av detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av samtliga parter för att vara
gällande.

20

Avtalstid

20.1

Detta avtal löper från och med den 1 september 2016 och gäller till och med den 31 december 2019.
Avtalet ersätter nuvarande avtal från 2015-03-27, vilket upphör att gälla då detta avtal träder ikraft
den 2016-09-01. Möjlighet till förlängning av detta avtal med max ytterligare fyra år.

20.2

Avtalet kan, från någon av parterna, skriftligen sägas upp med en ett-årig uppsägningstid. Avtalet
sägs då upp med just den parten.

21

Verksamhetens upphörande

21.1

Om frågan uppkommer om FoUS ska upphöra ska styrgruppen sammankalla ett ägarforum för att
behandla frågan.

21.2

Om FoUS upphör och det finns medel kvar på högskolans konto när samtliga skulder är betalda,
ska dessa överblivna medel fördelas enligt vad parterna erlagt.

22

Tvist

22.1

Tvist enligt detta avtal ska avgöras av allmän domstol.
5

23

Övriga bestämmelser

23.1

Parterna äger inte rätt att företräda varandra eller att ingå juridiskt bindande avtal å varandras
vägnar annat än efter särskild för ändamålet utfärdad fullmakt. Inte heller utgör detta avtal
någon grund för att anse att någon som helst separat juridisk person bildas.

23.2

Parterna äger rätt att i sin marknadsföring och annan information ange parternas deltagande i
FoUS. Parts varumärke får dock inte användas annat än efter samtycke från respektive part.

Peter Rosholm
Ordförande i kommunstyrelsen
Bollebygds kommun

Ulf Olsson
Ordförande i kommunstyrelsen
Borås Stad

Johnny Carlsson
Ordförande i kommunstyrelsen
Herrljunga kommun

Tomas Johansson
Ordförande i kommunstyrelsen
Marks kommun

Kerstin Göss Lindh
Ordförande i socialnämnden
Svenljunga kommun

Crister Persson
Ordförande i kommunstyrelsen
Tranemo kommun

Mattias Josefsson
Ordförande i kommunstyrelsen
Ulricehamns kommun

Bengt Hilmersson
Ordförande i kommunstyrelsen
Vårgårda kommun

Björn Brorström
Rektor vid Högskolan i Borås
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Verksamhetsprogram för FoU Sjuhärad Välfärd
lnledning
FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom det kommunala
välfärdsområdet; ägt av de åtta kommunerna i Sjuhärad och Högskolan i Borås.
Högskolan i Borås förvaltar FoU Sjuhärad Välfärd enligt uppdrag av parterna. Genom fokus på sociala
frågor och välfärdens utmaningar ska forsknings- och utvecklingsarbete generera kunskap till ägarparterna
genom FoU-projekt och olika kompetensinsatser. FoUS:s övergripande målsättning för perioden 20162019 beskrivs i detta verksamhetsprogram.
FoUS:s avtal mellan ägarpartema är det övergripande styrdokumentet för verksamheten.
Verksamhetsprogrammet, som fastställs och revideras av FoUS:s styrgrupp, anger inriktning och
prioriteringar under avtalsperioden. En årlig verksamhetsplan konkretiserar verksamhetens mål och
fastställer prioriteringar. Denna följs upp av FoUS:s styrgrupp två gånger per år.
Mål och prioriterade områden
Det övergripande målet för FoUS är att genom kunskapsutveckling och metodstöd bidra till att utveckla
parternas arbete med sociala frågor och utmaningar i välfärdsarbetet, genom att:








genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt,
stärka och vidareutveckla samverkan mellan verksamheter, brukare och intresseorganisationer,
utvärdera, förnya och utveckla arbetsmetoder, verksamhetsformer och handledning,
medverka till utveckling av kunskapsbaserade arbetssätt som främjar och utvecklar
verksamheternas kvalité,
sprida erfarenheter och bidra till implementering av resultat från forsknings- och
utvecklingsprojekt,
förmedla relevant information genom aktiv omvärldsbevakning och
samverka med andra FoU-enheter.

FoU Sjuhärad Välfärds verksamhet har kommuninvånarna i Sjuhäradsbygden som utgångspunkt för att
bedriva forskning och utveckling samt kompetensutveckling inom det sociala välfärdsområdet. Hållbar
utveckling, folkhälsa, integration och genus är viktiga aspekter inom ramen för FoUS:s verksamhet.
Samverkan och ägarparternas roll
FoU-arbetet vid FoUS bedrivs i nära samverkan med parterna och deras brukare.
Respektive ägarpart har ansvar för sina respektive områden. Behovet av samverkan när det gäller kompetens
och utvecklingsfrågor är stort, inte minst på grund av verksamheternas alltmer ökande komplexitet.
Högskolan i Borås har ett övergripande ansvar inom givna förutsättningar att tillhandahålla kompetent
personal och bidra till kompetensutveckling och FoU-verksamhet. Vid behov kompletteras FoU-arbetet med
lärare och forskare anställda vid andra lärosäten och företrädare från professionerna. Högskolan bedriver
utbildning och forskning inom bland annat vård, arbetsliv och välfärd. FoUS och ägarparterna prioriterar
frågor som rör socialt välfärdsarbete. Högskolan i Borås strävar efter att kunna anordna kurser och på sikt
även utbildning inom det sociala området.

1

Prioriteringar under perioden
Följande frågor prioriteras under perioden 2016-2019:
Övergripande frågor:
 Initiera och genomföra FoU-projekt inom det kommunala välfärdsområdet nu även med inriktning
på demografi, ekonomi, teknologi, boende samt arbetsmarknad.
 Öka kunskapen om FoUS:s olika insatser hos parternas medarbetare.
 Aktivt sprida och bidra till att FoU-resultat, som t.ex evidensbaserad praktik (EBP), tillvaratas och
implementeras så att kunskapsutveckling sker i verksamheterna genom ägarparterna.
 Stärka och vidareutveckla samarbetet mellan berörda organisationer lokalt i Sjuhärad, samt regionalt
och nationellt.
 Delta aktivt i befintliga nätverk och vid behov etablera nya nätverk.
Aktuella interna frågor under perioden:
 Förtydliga syftet med FoU Sjuhärad Välfärd genom konkreta mål under olika tidsperioder, vilka
fastställs i årliga verksamhetsplaner.
 Förtydliga och stärka styrgruppens uppdrag, roll och engagemang.
 Styrgruppen ska initiera, prioritera, stödja samt sprida och återföra resultat i verksamheterna.
 Ansökningar om externa medel ska ske för att stärka FoUS, gärna i samarbete med lämpliga
samverkanspartner.
 Kompetensinsatserna ska ses över när det gäller form, tidslängd, geografisk spridning och nivå i
relation till professionernas behov. God framförhållning ska eftersträvas.
 På grund av den nya FoU-inriktningen och den ekonomiska situationen, ska FoUS:s
basorganisation ses över.
 Formerna för brukarråd ska ses över.
 I slutet av avtals- och verksamhetsperioden ska en utvärdering ske.
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Näringslivsstrategi
Ett bra företagsklimat och därmed en god tillväxt skapas
av en mängd faktorer. En god samverkan mellan Borås
Stad, näringslivet, akademi, medborgare och den kreativa
sektorn (Penta helix-plattform) är dock av avgörande
betydelse. Samverkan är framgångsfaktorn i de komplexa
samband som driver utveckling och hållbar tillväxt.

Visionen Borås 2025
Hela visionen Borås 2025 vilar på en grund av hållbar
utveckling. Det betyder att man alltid ska ta hänsyn
till ekologin (miljön), ekonomin (pengarna) och de
mänskliga sociala frågorna. När de tre perspektiven möts
blir resultatet en hållbar utveckling. Hållbar utveckling
handlar inte bara om hur vi gör här idag, utan även
om hur vi påverkar resten av världen och hur vi har
påverkar livet för våra barn, barnbarn och kommande
generationer.
I visionen stakas såväl styrkeområden som riktning
ut. Visionen omfattar helheten och som en väv består
den av många trådar, var och en viktig för funktion,
hållbarhet*, så skapas en helhet och en funktion. I visionens
inledningstext läggs grunden för vår näringslivsstrategi.
Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och
handel. Borås har spetskompetens inom miljöteknik, textil
utveckling, logistik och elektronisk handel. Vi sprider
kunskap ut i världen och har ett stort internationellt
utbyte inom handel, textil och forskning. Samverkan
mellan näringsliv, akademi, medborgare, den kreativa
sektorn och kommunen är vårt arbetsätt.
Visionen fördjupas i sju strategiska målområden och
näringslivsstrategin omfattar mer eller mindre samtliga.
Näringslivets utveckling har en stor påverkan på
kommunen och dess invånares möjligheter att nå vision
2025.
Det praktiska arbetet med hållbar tillväxt utgår dock
främst från inledningstexten samt målområde 1 och 3.

Människor möts i Borås
Stad
Människor vill möta människor såväl i små som stora
sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får
nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang

bidrar till en positiv bild av kommunen och stärker
självkänslan.

Företagandet växer genom
samverkan
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ
samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och
andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar
arbetstillfällen.

Goda förutsättningar för
jobb och företagande, Näringslivsstrategi 2016-2020
Näringslivsstrategin har till syfte att tydliggöra och
fokusera arbetet med tillväxt i kommunen och för att
utveckla kommunen till en bra stad för företagande.
För att skapa goda förutsättningar för detta krävs
såväl ett kraftfullt lokalt engagemang, förståelse för
företagandets villkor, satsningar på service och tillgång till
etableringsmark som en äkta samverkan med företagen.
Kommunfullmäktige beslutar om strategi och inriktning,
kommunstyrelsen har det operativa ansvaret för
näringslivsstrategin.
Strategin för de kommande fyra åren koncentrerar sig
på 13 punkter.

Borås i omvärlden
Borås är en stad i Sverige, Europa och världen. Det är i
detta ljus vi som arbetar med kommunens tillväxt. Inom
EU finns drygt 30 000 kommuner som alla vill växa och
utvecklas. Det är i konkurrens med dessa kommunen
ska arbeta och skapa goda möjligheter för utveckling och
välstånd hos företag och medborgare. För att klara detta
behöver vi sticka ut, skapa och marknadsföra områden
som är unika och framtidsinriktade och där unika
förutsättningar för hållbar tillväxt skapas.
Borås Stad har genom visionen bedömt att främst
klusterområdena textil, digital handel, logistik,
resursåtervinning och högteknologiska fordonslösningar
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är de områden där kommunen har en kompetens
som i framtiden gör skillnad och ger oss fördelar i en
internationell konkurrens. Näringslivet utgörs dock
av alla företag inom alla branscher i kommunen och
grundförutsättningen för att lyckas med profileringen är
ett gott företagsklimat och en utveckling för alla. Vi har
idag en stor bredd i vårt näringsliv som skapar stabilitet
och långsiktighet i kommunens arbetsmarknad. Strategins
mål är att säkerställa och utveckla näringslivsklimatet
i framtiden.

textila klustret
I Boråsregionen finns den textila traditionen som ett DNA
i entreprenörskapet och företagandet med Skandinaviens
största koncentration av företag inom textil och mode.

Detta görs genom att Borås Stad fortsatt arbetar för att
utvecklas som regional motor i samverkan med Västsverige
i övrigt. Det gör vi genom minskad byråkrati och stöd
vid etablering och ometablering, i starka nätverk, med
satsning på forskning, tillgång till kompetens och genom
nationellt och internationellt utvecklingsarbete i våra
klusterområden.
Förutom detta krävs givetvis också goda levnadsbetingelser
för alla medborgare, god barnomsorg och skola, god
miljö och möjligheter att leva och utvecklas i alla delar
av kommunen.

Strategiska områden

penta helix
Hållbar tillväxt bygger på samverkan. Tillväxtarbetet
i kommunen bygger på samverkan mellan näringsliv,
akademi, medborgaren, den kreativa sektorn och
kommunen (Penta Helix). Företrädesvis med samtliga
parter eller en eller flera av dem med direkt intresse i
aktiviteten eller målet.

Offentlig sektor

Idéburen sektor

Samhällsentreprenörer
Marknadsaktörer
Fig. Penta Helix modellen
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Akademin

Detta kombinerat med en stark handelstradition ger
bygden de bästa förutsättningarna för att skapa och driva
ett textilt kluster av världsklass. Ett väl fungerande textilt
kluster ger våra företag stora möjligheter att utvecklas
positivt och ligga i framkant vad gäller nya trender och
produkter inom området.
Borås Stad säkerställer att ett textilt kluster som bygger
på principen ”Penta Helix” utvecklas.
Viktiga redskap i detta är Textile Fashion Center,
MarketPlace Borås, Textilmuseet, Textilhögskolan,
Borås Inkubator, innovationssystemet och BoråsBorås
AB. Borås Stad verkar för att skapa ett starkt samarbete
med näringslivet i centrum, driva på arrangemang och
aktiviteter inom området samt skapa förutsättningar för
nya samarbeten och strukturer, såväl inom kommunen
som nationellt och internationellt. Kommunen säkerställer
att nya trender aktivt benchmarkas för att kunna ligga
i framkant och driva på utvecklingen inom klustret.

klusterområde framtidens handel
Framtidens handel bygger på nya digitala lösningar och
en ändrad syn på konsumentens roll och behov. Företagen
i Boråsregionen ligger långt framme i tekniska lösningar
och kunskap kring handel. Högskolan i Borås forskar
kring nya tekniker och konsumentbeteende.

Detta, tillsammans med kunskaper inom textil., textil
handel och framtida ändrade köpvanor mot mer hållbarhet
- Ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv - ger
oss unika möjligheter att ligga långt framme i kunskap
och ge näringslivet möjlighet att anpassa sig till de nya
förutsättningarna. Detta ger Borås möjligheter att i
framtiden uppnå långvarig hållbar tillväxt inom stora
delar av vårt näringsliv. Kommunen driver på utvecklingen
av ett handelskluster byggt på forskning vid Högskolan
i Borås och utveckling av ett företagskluster.
Genom E-handelsstaden Borås, ek förening säkerställer
kommunen att kompetensförsörjningen inom området
säkras och att forskning och utveckling kommer små
och medelstora företag till del. Kommunen arbetar för
att seminarier och arrangemang inom kunskapsområdet
förläggs till Borås. Viktiga redskap i detta är Borås City,

Knallelandsgruppen, BoråsBorås AB, Högskolans
handelslabb, SIIR, Högskoalns företagsekonomiska
utbildning, Yrkeshögskolans olika handelsinriktningar
samt det lokala näringslivets spetsinriktningar.
handel i staden
Borås växer och förtätas. Ny infrastruktur och ändrade
levandsförhållande kräver ett utvecklat centrum mot
upplevelser. Ett större utbud av handel och upplevelser
är nödvändigt, samtidigt förändras konsumenternas
syn och behov av olika handelstjänster, detta måste
kombineras i framtidens handelsutbud i kommunen.
Ändrat köpbeteende mot hållbarhet* och mer tjänster
förändrar den lokal handels förutsättningar. Kommunen
utvecklar en sammanhållen innerstad bestående av
centrum, Simonsland och knalleland som ett anturligt
område för handel och upplevelser. Borås Stad verkar för
att vår handel ligger i framkant vad gäller kunskap och
anpassning till nya trender. Kommunen ger förutsättningar
för att fler gatufestivaler, evenemang, popup stores, caféer
och restauranger samt andra kollektiva arrangemang
anordnas i innerstaden. I framtidens innerstad finns
aktiviteter och tjänster 24/7. Innerstadens handel utvecklas
mot showrooms/conceptbutiker, varuutlämning för varor
som köpts på nätet och olika typer av tjänsteleverantörer.
klusterområdet logistik
Tillsammans med Göteborgsområdet utgör Borås Sveriges
viktigaste logistikområde. Framtidens logistiklösningar
bygger på hållbarhet*och klimatsmart tänkande. Detta
innebär att mer logistik i framtiden utgörs av spårbunden
trafik och eller olika HCT lösningar med automatiserade
fordonståg. Detta kräver nytt tänkande och logistiska
lösningar och är en förutsättning för att framtidens
digitala handel kan fortsätta att utvecklas. Borås Stad
säkerställer att kommunens handelsföretag ges tillgång
till moderna framsyftande logistiklösningar som ger
naturliga konkurrensfördelar. Kommunen skapar
förutsättningar för att en kombiterminal anläggs och
tillsammans med näringslivet skapa r vi förutsättningar
för logistiska lösningar för fordonståg och förarlösa
närtransporter ”dollies”. Kommunen arbetar aktivt för att
logistikkompetens utvecklas i samverkan med högskolan,
näringslivet och Sveriges provnings och forskningsinstitut.
Kommunen verka också för att möten och konferenser
inom området förläggs till Borås.
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klusterområdet högteknologiskt
företagande
Borås har en unik ställning och möjlighet inom aktiv
bilsäkerhet. Detta är ett kunskapsområde som kommer att
ha stor tillväxt i framtiden och som genererar stort intresse
i hela Europas fordonsutveckling. Inom Sveriges tekniska
forskningsinstitut finns en rad spetsteknologiområden
som genererar lösningar på framtidens problem. Även
inom området resursåtervinning finns företag och
forskningsområden som ger svar på många utav framtidens
problemområden. Flera av våra lokala företag har också
utvecklat spetslösningar inom smart textiles, IT och
logistik som är unika på världsmarknaden. Tillsammans
med Asta Zero marknadsför vi och diskuterar med
bolag i nom intressesvären aktiv bilsäkerhet, behov och
möjligheter för etablering på vårt etableringsområde i
anslutning till provbanan.

Detta arbete genomförs i nära samarbeta med Asta Zero
och SP. Genom Waste recoveryarbetet stimulerar Borås
stad utvecklingsarbetet inom området resursåtervinning
där vi deltar såväl internationellt som nationellt i
utvecklingen. Borås Stad tillsammans med högskolan
arbetar för att kompetensförsörjningen säkerställs inom
för näringslivets viktiga områden.
etablering/etableringsmark
Om och nyetablering är en förutsättning för tillväxt.
Alla nya företag, nationella som internationella ska
ha möjlighet att etablera sig i Borås och hitta lämplig
mark eller lokaler, skapa affärsmöjligheter och kunna
delta i olika nätverk. Vårt arbete koncentreras kring
etableringar som bygger på näringslivets eller akademins
stora kunnande inom klusterområdena textil, digital
handel, logistik, resursåtervinning och högteknologiska
fordonslösningar. Inom dessa områden har Borås en
särställning och ger avgörande affärsmöjligheter för de
som väljer att etablera sig här.
För att underlätta för etablering och investering krävs
tillgång till byggbar industrimark. Borås Stad säkerställer
att det alltid finns minst 250 000 kvadratmeter tillgänglig
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industrimark för ny och ometablering. Information om
möjliga lokaler att hyra skall alltid finnas tillgängliga via
Borås Stads hemsida. Via nätverk och samarbetspartners
arbetar kommunen aktivt internationellt för att påverka
nyetableringar inom våra klusterområden.
service, kommunikation, bemötande och
myndighetsutövande
Dialogen mellan kommunen och näringslivet ska
stärkas i syfte att gemensamt identifiera hinder och
utmaningar för näringslivet att utvecklas. Service och
myndighetsutövning ska präglas av att det ska vara lätt
att göra rätt som företagare i Borås. Näringslivet kan
förvänta sig ett gott bemötande vid alla kontakter med
den kommunala organisationen. Det erbjuds lättillgänglig
och tydlig guidning i ärendeprocessen. Resultaten mäts
genom att delta i olika typer av undersökningar. Borås
skall befinna sig i den övre kvartilen av dessa olika
undersökningar.
it, logistik – gods och kompetensförsörjning
Infrastruktur, kompetens, tillgång till kommunal service,
kostnadsläge, tillgång till bostäder, IT-infrastruktur och ett
tilltalande fritids- och nöjesutbud är avgörande ingredienser
för att skapa tillväxt. Med en aktiv medvetenhet
om näringslivets behov och önskemål, branschernas
kompetensbehov stärker kommunen försörjningen genom
riktade kompetens och utbildningsinsatser.
upplevelseindustri
Inom vår tillväxtmodell, Penta Helix, utgör utvecklingen
av företag inom kulturella och kreativa näringar en vital
del för hållbar tillväxt och som en viktig stimulans i
samhällsbyggandet. Borås fokuserar på att främja
utveckling och etablering av företag inom kulturella
och kreativa näringar i syfte att göra Borås till en naturlig
upplevelseplats inom mode, kultur och handel.
mötesplatser
Den lokala utvecklingen drivs genom mötesplatser som
leder till goda och långsiktiga relationer mellan de olika
aktörerna. Tillsammans skapas värden för näringsliv
och stad.
Viktiga mötesplatser är samrådsarenan (SRA), Företagarföreningarna, företagsbesöken, näringslivs-luncherna
och näringslivsdagen.

besöksstaden
En viktig faktor för långsiktig utveckling är att en stad
växer, både vad gäller invånarantal och företagande. En
annan viktig faktor är besök och att det finns företagande
som aktivt arbetar med att göra kommunen attraktiv
för besökare och inbjuder till aktiviteter som intresserar
gästen. Här utgör de kulturella och kreativa näringarna en
viktig del i upplevelsen. Detta skapar en positiv berättelse
om kommunen och gör medborgarna stolta över sin stad.
Borås Stad arbetar tillsammans med BoråsBorås AB
för att öka antalet företag i besöksnäringen och ge dem
förutsättningar för tillväxt och långsiktig lönsamhet,
vi arbetar tillsammans för att öka antalet aktiviteter
och besöksanledningar inom kommunen och deltar i
att skapa samhällsengagemang i näringslivet. Viktiga
områden för kommunen är textil, handel och konferenser
och möten.
internationellt arbete

små och medelstora företag
De flesta företag i kommunen är små eller medelstora.
Entreprenörsandan i Borås är stark och är förutsättning
för nybildande och utveckling av nya företag. De små
och medelstora företagen utgör grunden i kommunens
näringsliv och finns inom en rad olika branscher. Många
av företagen finns i kommunens små kringorter och ger
bygden arbetstillfällen och möjligheter till ett bra liv
för människorna på landsbygden. I framtiden kommer
behovet av små och medelstora serviceföretag inom
samhällsserviceområdena att öka. Kommunen stärker
förutsättningarna för de små och medelstora företagen
genom att se till att det finns tillgång till industrimark
och expansionsmöjligheter de orter där företagen verkar.
Borås arbetar proaktivt för att hitta nya ägare till företag
i generationsskifte och verkar för att kompetens finns
tillgängligt där företagen finns. Borås stimulerar socialt
företagande genom informationssatsningar och utbildning
till att starta nya företag. Speciella insatser görs för gruppen
nyanlända och kvinnor.

Borås är en stad i Europa och världen. Vi har mycket att lära
och att lära ut. Kommunen bedriver omvärldsbevakning
och benchmarking för att ständigt förbättra vårt
internationella arbete. Kommunen profilerar sig i olika
internationella sammanhang där våra klusterområden
ger oss ingångar som gynnar kommunens tillväxt.
Kommunen samarbetar med det lokala näringslivet/
aktörerna för att marknadsföra, informera och utbilda
andra i våra klusterområden.
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Dnr 2015/KS0183

Näringslivsstrategi (Budgetuppdrag 2015)
Inkomna yttranden i sammanfattning
Vänsterpartiet Borås

Vänsterpartiet ställer sig positivt till förslaget till Näringslivsstrategi. Vill dock framhålla vikten av att samtliga aspekter av hållbarhet belyses, i nuvarande förslag till strategi saknas det sociala hållbarhetsperspektivet.
Vänsterpartiet ser positivt på den så kallade pentahelixmodellen, där även medborgarens och den kreativa sektorns roll för näringslivsutveckling synliggörs.
Att Borås bygger vidare på det textila arvet och att textilt kluster därmed pekas ut som
ett av de strategiska områdena är bra. Inom det textila området kan kopplingen till
ekologisk och social hållbarhet dock synliggöras tydligare. Vänsterpartiet ser också
positivt på att resursåtervinning är ett av de strategiska områdena, i nuvarande skrivningar framstår det dock snarast som Borås Stads och akademins intresse och kopplingen till näringslivet skulle kunna skrivas fram tydligare.
Slutligen instämmer Vänsterpartiet i att upplevelser, mötesplatser och besöksnäring
ska få ta stort utrymme i Näringslivsstrategin. Vi ser med glädje att kulturen och de
kreativa näringarna omnämns under rubriken ”Upplevelseindustri”, vi saknar dock
liknande formuleringar under rubriken ”Besöksstaden”.
Liberalerna

Liberalernas uppfattning är att det remitterade förslaget inte lever upp till vad som
klassificeras som ett strategiskt dokument. Enligt Borås Stads definition är ett strategiskt dokument ”avgörande vägval för att nå målen för Borås”. Dokumentet innehåller alltför mycket nulägesbeskrivningar och aktiviteter samt olika hur-frågor istället för
att fokusera på vad och varför vilket vi anser ska stå i fokus. Utifrån denna synpunkt är
vår uppfattning att förslaget behöver skrivas om med ett betydligt tydligare strategiskt
fokus. Liberalerna vill därför sammanfattningsvis lyfta fram ett antal områden som
främjar utveckling, innovation och entreprenörskap enligt nedan.
-

Kommunen tar på sig ledarrollen och erbjuder mötesplatser samt möjlighet
till dialog, till företag och andra aktörer för ökad kunskap, samverkan och utveckling.
Borås arbetar med partners som erbjuder forum för rådgivning, mentorskap,
och finansieringsinsatser riktad till företag med tillväxtpotential.
Borås arbetar och bidrar till samordning av innovations- och nystartsrådgivning tillsammans med partners.
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Alla kommunens förvaltningar och bolag ska genomsyras av en positiv och
företagsvänlig attityd.
Borås Stad samverkar med aktörer i hela regionen för att stärka hela regionens
utveckling.

Moderata samlingspartiet i Borås

Moderaterna anser att alla målområden i visionen 2025 spelar roll i näringslivsstrategin och alla stadens bolag och förvaltningar bär ett ansvar för arbetet med hållbar
tillväxt. Mot bakgrund av ovanstående definition av en strategi anser Moderaterna att
förslaget till strategi kan utvecklas. Näringslivsenhetens avgränsningar i remissen förs
lämpligen till verksamhetsplanen. Vi utgår ifrån att alla berörda nämnder i sina verksamhetsplaner har med ett näringslivsperspektiv. Moderaterna anser att det är viktigt
att strategin visar att Borås Stad har stort förtroende för näringslivet och dess förmåga
att delta i utvecklingen av Borås. Lämpligare rubrik för avsnittet ”Borås i omvärlden”
skulle vara "Goda förutsättningar för jobb och företagande ".
Under rubriken ”Framtidens handel” behöver också beskrivas hur staden vill vara
med och skapa förutsättning för utveckling av befintliga handelsstråk, handelsområden eller byggnation av nya områden samt förutsättningar för att evenemang och
upplevelseindustri kunna kompletteras med handel. Ytterligare faktorer påverkar företagsetableringar än vad som beskrivs i strategin. Infrastruktur, tillgång till kommunal
service, kostnadsläge, tillgång till bostäder, IT-infrastruktur och ett tilltalande fritidsoch nöjesutbud är några exempel. Tillgång till en god IT-infrastruktur är särskilt viktig
att betona och det bör beröras i näringslivsstrategin. Det saknas en genomtänkt skrivning om hur den övergripande målsättningen för etableringar ska nås samt resonemang om vad som krävs för att få de etableringar som skulle utveckla Borås ännu
mer. Moderaterna vill ha en mer aktiv och medveten etableringspolitik.
Under rubriken ”Upplevelseindustrin” saknas en beskrivning av hur befintlig verksamhet kan utvecklas. Upplevelseindustri, mötesplats och besöksstaden bör kunna
slås samman till ett område
Det internationella arbetet bör ha två övergripande målsättningar, att stärka Borås
som varumärke och bana väg för Boråsföretag utomlands samt få hit utländska investeringar och etableringar. I vissa fall kan kommunen behöva agera i kontakt med
utländska myndigheter för 2 att hjälpa Boråsföretag. Det interna uppdraget för näringslivskontoret hör dock inte hemma i ett strategidokument och bör överföras till
verksamhetsplanen. Det är tveksamt att nischade område såsom Aktiv bilsäkerhet
samt Resursåtervinning ska vara med i ett annars brett och översiktligt dokument.
Dessa skrivningar skulle passa bättre i en verksamhets-/handlingsplan för någon av
våra nämnder eller styrelser.
Moderaterna skulle också vilja ha skrivningar om:
· Att kommunen inte ska agera som kommersiell aktör
· Framtidens kompetensförsörjning
· Företagande hos fler grupper, kvinnor, unga, etcetera
· Logistik. Borås har sedan länge en väl upparbetad position som centrum för logistik
och den frågan bör belysas i strategin
· Borås Stads ansvar för att ha enkla regler och en smidig byråkrati
· Samverkan med fler företagsorganisationer än idag krävs. Lokala företagarföreningar
är viktiga samverkansorganisationer och det är viktigt att kommunen har samverkan
med alla de slags företagsnätverk som finns i kommunen.
Centerpartiet

Centerpartiet anser att ett strategiskt dokument ska beskriva vad som krävs för att nå
upp till visionen. I fallet med föreslagen näringslivsstrategi lever dokumentet inte upp
till vad vi anser är ett strategiskt dokument och vårt förslag är att dokumentet skrivs
om med ett strategiskt perspektiv som utgångspunkt. Dokumentet innehåller i dagslä-
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get alltför många nulägesbeskrivningar och exakta saker som ska genomföras. Fokus
behöver skifta till framåtsyftande vägval i kommunens näringslivsarbete.
Specifika synpunkter
Näringslivsstrategin bör omfatta två mandatperioder, det vill säga gälla till 2022. Avstämning med möjlighet till justering bör göras i den nya mandatperioden, förslagsvis
under 2019. För att strategin ska kunna få effekt krävs ett målmedvetet arbete över tid
och vi bedömer att 2018 är en för kort tid att arbeta på.
Näringslivsstrategin behöver sättas i ett sammanhang. Även om kopplingen till vision
2025 framkommer i förslaget anser Centerpartiet att näringslivet aldrig kan betraktas
utan koppling till samhället i stort. Näringslivets utveckling hänger samman med övriga samhället såsom utbildningsväsendet, boendeförhållanden, infrastruktur med
mera. Under rubriken ”Borås i omvärlden” borde det framgå på ett tydligare vis.
Vad som är strategiska vägval för näringslivet i kommunen och kommunens arbete
med näringslivsfrågor framkommer inte i dokumentet. Centerpartiet önskar ställningstaganden kring sådana vägval i fråga om etableringar, det textila klustret, handelsfrågor/e-handel/konventionell handel, nya företag, kompetens och utbildning,
kvinnors företagande och företagande i välfärden.
Centerpartiet anser att följande bör strykas ur förslaget: Penta Helix, Aktiv bilsäkerhet
och Resursåtervinning.
De områdena kan angripas utifrån andra förhållningssätt. Det är avgörande med en
god samverkan mellan kommun, näringsliv, akademi, kommuninvånarna och kulturen
(inklusive idrottsrörelsen och föreningslivet). En ändamålsenlig samverkan gör att
Borås Stad kan vara med och forma en attraktiv framtid där näringslivets förutsättningar är goda.
Vad gäller samverkan kan Borås Stad verka för ökad samordning med nämnda aktörer av det strategiska arbetet.
Aktiv bilsäkerhet och Resursåtervinning är alltför specifika områden för att kallas
strategiska. Centerpartiet föreslår att ett strategiskt område införs som kallas ”Kunskapsintensivt företagande”.
Under en sådan rubrik kan Asta Zeros anläggning sortera in, men även andra viktiga
företags förutsättningar såsom Ericsson, SP och Volvo bussar. Vi menar inte att företagen ska nämnas specifikt men det är viktigt att denna del av Borås näringsliv har
goda förutsättningar. Här är kommunikationer med utlandet särskilt viktiga tillsammans med god samverkan med högskolan, vars ambitioner att bli universitet bör understödjas. Resursåtervinning och miljötekniskt företagande är viktigt för Borås, men
inte av strategiskt värde. Det bör kunna sortera under rubriken Kunskapsintensivt
företagande men också i det internationella arbetet.
Tillägg
Centerpartiet vill att följande punkter i någon form ska finnas med i strategin:
- Förutsättningar för näringsliv i hela kommunen
- Behovet av goda kommunikationer genom exempelvis fiberutbyggnad
- Behovet av grundläggande kommunal service för att det ska vara möjligt att driva
företag, såväl på landet som i staden
- God tillgång till industrimark på olika platser i kommunen
- Distributionscentralens betydelse för möjligheten att delta i kommunala upphandlingar
- Entreprenörsandan som finns i Borås och att stärka den är viktigt
- Småföretagarperspektivet behöver enligt vår uppfattning vara en av de tyngre utgångspunkterna för arbetet
- Tjänsteföretagens perspektiv saknas i förslaget, som behöver kompletteras med
detta
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- Den kommunala välfärden skulle kunna öppnas upp för, företrädesvis, kvinnligt
företagande och förslaget behöver kompletteras med detta
- Borås som eventstad, med evenemangsområde Knalleland
- De gröna näringarnas roll, betydelse och vägval
- Borås som besöksstad behöver ha en tydligare koppling till exempelvis djurparken
och alla de olika idrottsevenemang som sker i Borås. Föräldrar som följer med sina
barn till olika evenemang är utmärkta turister i Borås.

SP 1

BESLUTSFÖRSLAG

Miljömålsuppföljning tertial 1 2016 Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen uppmanas öka insatserna med att underlätta för nämnder och bolag att integrera miljöfrågorna
i övrig verksamhetsplanering och budgetplanering, samt lägger rapporten i övrigt till handlingarna.

2016-08-11
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0541 403
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2016-08-08 / bh

Programområde: 2
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Dnr 2016/KS0541

Avd: Strategisk Samhällplanering
Handläggare: Monica Lindqvist
Kommunfullmäktige

Miljömålsuppföljning tertial 1 2016 Borås Stad
Miljö- och konsumentnämnden har tillsänt Kommunstyrelsen en samlad redovisning
av miljöarbetet i Borås Stads nämnder och bolag fram till och med tertial 1 2016.
Nämnden lyfter särskilt de positiva insatserna med miljödiplomering och miljöledningssystem samt miljöutbildning. Nämnden anser att arbetet bör fortsätta med att
integrera miljö- och verksamhetsredovisning, verksamhetsplanering och budgetplanering,
samt att internkontrollen kan nyttjas för att integrera miljöledningsarbetet i den dagliga
verksamheten för att minska dubbelarbetet för förvaltningarna och bolagen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen uppmanas öka insatserna med att underlätta för nämnder och bolag att
integrera miljöfrågorna i övrig verksamhetsplanering och budgetplanering, samt lägger rapporten i övrigt till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Dnr 2015-33

Miljömålsuppföljning tertial 1 2016
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2012 Miljömål för Borås 2013-2016. Arbetet med dessa mål
följs upp tre gånger per år, i samband med års- och tertialredovisningarna.
Miljöförvaltningen samordnar rapporteringen. Nämnderna och bolagens åtgärdsarbete
för att införa miljöledning följs upp i tertialredovisning 1. En sammanställning av
inkomna svar redovisas i denna tjänsteskrivelse. En fördjupad uppföljning görs i
samband med tertialredovisning 2 och vid nästkommande årsredovisning.
Uppföljningen i tertial 1 identifierar några åtgärder som behöver lyftas in i budgetarbetet
inför 2017. Ledningen i varje förvaltning och bolag spelar en central roll för införandet
av miljöledning och har en avgörande betydelse för om åtgärdsarbetet prioriteras.
Förslag inför det fortsatta miljöarbetet är att varje förvaltnings/bolagsledning:
- Utser en miljökoordinator med kompetens om miljöledning vid
omorganisationen. Denne sitter med fördel i ledningsgruppen och erbjuds
fortbildning ifall miljökompetens saknas. Tydliggör hur stor del av tjänsten som
vigs åt miljösamordning.
- Genomför korta avstämningar/arbetsmöten regelbundet.
- Tydliggör och motivera era prioriteringar som rör miljöledningsarbetet och
ambitionsnivån, internt.
Kommunstyrelsen bör fortsätta verka för och uppmuntra till:
- en integrerad miljö- och verksamhetsredovisning, verksamhetsplanering och
budgetplanering.
- att internkontrollen kan nyttjas för att integrera miljöledningsarbetet i den dagliga
verksamheten för att minska dubbelarbetet för förvaltningarna och bolagen.
Vid årsskiftet hade 14 förvaltningar och bolag infört certifierat eller diplomerat
miljöledningssystem i sin verksamhet. En förvaltning hade ett miljöledningssystem som
inte var certifierat/diplomerat. Stadsdelskontoren var miljödiplomerade.
Under tertial 1 redovisar stadsdelsnämnderna att arbete pågår med att miljödiplomera
folkbiblioteken i stadsdelarna. Arbetslivsnämnden redovisar att huvuddelen av deras
verksamheter kommer att ha infört ett icke-certifierat miljöledningssystem till
halvårsskiftet. Sociala omsorgsförvaltningen redovisar att deras miljöledningssystem
kommer att fastställas under 2016. Utbildningskontoret och Vuxenutbildningen
kommer att miljödiplomeras under året.
Revisorskollegiet önskar liksom vid tidigare redovisningar ingå i Miljöförvaltningens
ledningssystem. Industribyggnader i Borås redovisar enbart att de arbetar enligt
Lokalförsörjningsförvaltningens verksamhetssystem. Inkubatorn AB har inte påbörjat
arbetet med miljöledning. AB Toarpshus och AB Sandhultsbostäder redovisar som
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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tidigare att verksamheten är på entreprenad och att entreprenören är certifierad.
Viskaforshem AB och AB Bostäder redovisade i samband med årsredovisningen.
Viskaforshem AB hade då en stor del av sin verksamhet på entreprenad, som var
certifierad. AB Bostäder avsåg då införa ett miljöledningssystem 2017.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj 2016.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att översända Miljömålsuppföljning tertial 1 till
Kommunstyrelsen för vidare rapportering till Kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
VD/Förvaltningschefer inom Borås Stad
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Johanna Johansson, 033-35 31 47
johanna.johansson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Miljömålsuppföljning tertial 1 2016
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2012 Miljömål för Borås 2013-2016. Arbetet med dessa
mål följs upp tre gånger per år, i samband med års- och tertialredovisningarna.
Miljöförvaltningen samordnar rapporteringen. Nämnderna och bolagens
åtgärdsarbete för att införa miljöledning följs upp i tertialredovisning 1. En
sammanställning av inkomna svar redovisas i denna tjänsteskrivelse. En fördjupad
uppföljning görs i samband med tertialredovisning 2 och vid nästkommande
årsredovisning.
Uppföljningen i tertial 1 identifierar några åtgärder som behöver lyftas in i
budgetarbetet inför 2017. Ledningen i varje förvaltning och bolag spelar en central
roll för införandet av miljöledning och har en avgörande betydelse för om
åtgärdsarbetet prioriteras. Förslag inför det fortsatta miljöarbetet är att varje
förvaltnings/bolagsledning:
- Utser en miljökoordinator med kompetens om miljöledning vid
omorganisationen. Denne sitter med fördel i ledningsgruppen och erbjuds
fortbildning ifall miljökompetens saknas. Tydliggör hur stor del av tjänsten
som vigs åt miljösamordning.
- Genomför korta avstämningar/arbetsmöten regelbundet.
- Tydliggör och motivera era prioriteringar som rör miljöledningsarbetet och
ambitionsnivån, internt.
Kommunstyrelsen bör fortsätta verka för och uppmuntra till:
- en integrerad miljö- och verksamhetsredovisning, verksamhetsplanering och
budgetplanering.
- att internkontrollen kan nyttjas för att integrera miljöledningsarbetet i den dagliga
verksamheten för att minska dubbelarbetet för förvaltningarna och bolagen.
Vid årsskiftet hade 14 förvaltningar och bolag infört certifierat eller diplomerat
miljöledningssystem i sin verksamhet. En förvaltning hade ett miljöledningssystem
som inte var certifierat/diplomerat. Stadsdelskontoren var miljödiplomerade.
Under tertial 1 redovisar stadsdelsnämnderna att arbete pågår med att miljödiplomera
folkbiblioteken i stadsdelarna. Arbetslivsnämnden redovisar att huvuddelen av deras
verksamheter kommer att ha infört ett icke-certifierat miljöledningssystem till
halvårsskiftet. Sociala omsorgsförvaltningen redovisar att deras miljöledningssystem
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kommer att fastställas under 2016. Utbildningskontoret och Vuxenutbildningen
kommer att miljödiplomeras under året.
Revisorskollegiet önskar liksom vid tidigare redovisningar ingå i Miljöförvaltningens
ledningssystem. Industribyggnader i Borås redovisar enbart att de arbetar enligt
Lokalförsörjningsförvaltningens verksamhetssystem. Inkubatorn AB har inte påbörjat
arbetet med miljöledning. AB Toarpshus och AB Sandhultsbostäder redovisar som
tidigare att verksamheten är på entreprenad och att entreprenören är certifierad.
Viskaforshem AB och AB Bostäder redovisade i samband med årsredovisningen.
Viskaforshem AB hade då en stor del av sin verksamhet på entreprenad, som var
certifierad. AB Bostäder avsåg då införa ett miljöledningssystem 2017.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att översända Miljömålsuppföljning tertial 1
till Kommunstyrelsen för vidare rapportering till Kommunfullmäktige.
Ärendet
Kommunfullmäktige antog 2012 Miljömål för Borås 2013-2016. Arbetet med dessa
mål följs upp tre gånger per år, i samband med års- och tertialredovisningarna.
Miljöförvaltningen samordnar rapporteringen.
I samband med tertialredovisning 1 2016, har nämnder och bolag, som vid senaste
årsredovisningen ännu inte infört certifierat eller diplomerat miljöledningssystem i
hela sin verksamhet, ombetts att redovisa sitt åtgärdsarbete. Dessutom fick ytterligare
några nämnder frågan då vi inte visste om dessa hade för avsikt att omdiplomera sig.
En sammanställning av inkomna svar redovisas i denna tjänsteskrivelse. En fördjupad
uppföljning görs i samband med tertialredovisning 2 och vid nästkommande
årsredovisning.
Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöledningsarbetet i Borås
Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete med miljömål och miljöpolicy för
kommunens organisation med uppföljning tre gånger per år samt ett
miljöövervakningsarbete. Miljöåtgärder och ansvarsfördelning finns i miljömålen. En
revidering av de lokala miljömålen har påbörjats. I miljömålen står det att alla
förvaltningar och bolag ska arbeta med miljöledningssystem och att förskolorna,
skolorna och gymnasierna ska arbeta med Grön Flagg senast under 2016. 2015 hade
71 procent av skolorna och förskolorna uppnått det målet. Ett annat mål är att alla
anställda ska miljöutbildats. Drygt 3500 av de cirka 10 000 anställda hade utbildats
och utbildningarna fortsätter. Kommunens miljöarbete som helhet revideras inte av
en extern part i dagsläget, även om delar av kommunkoncernen har ett certifierat
ledningssystem.
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Bolag och nämnder som infört ledningssystem
1. Borås Borås TME AB (Miljödiplomering)
2. Borås Energi och Miljö AB (ISO 14001)
3. Borås Elnät AB (ISO 14001)
4. Borås Djurpark AB (Miljödiplomering)
5. Borås Lokaltrafik AB (ISO 14001)
6. Borås Kommuns Parkerings AB (Miljödiplomering)
7. Fristadbostäder AB (ISO 14001)
8. Fritids- och folkhälsonämnden (Miljödiplomering)
9. Kulturnämnden (Miljödiplomering)
10. Kommunstyrelsen (Miljödiplomering)
11. Lokalförsörjningsnämnden (ISO 14001)
12. Miljöförvaltningen (ISO 14001 – ska miljödiplomeras)
13. Servicenämnden (ISO 14001)
14. Tekniska nämnden (Miljödiplomering)
15. Samhällsbyggnadsnämnden (Ej certifierat ledningssystem)
Formerna för redovisning
I ett försöka att minska dubbelarbetet när få frågor följs upp har fyra nämnder i
samband med tertialredovisning 1 redovisat sitt miljömålsarbete integrerat i
tertialredovisningen för facknämnder. Det innebär att de inte behövt skicka en
separat Miljörapport. Fyra nämnder har redovisat genom en separat bilaga. Bolagen
har i huvudsak mailat sina redovisningar och dessa har företrädesvis varit mycket
kortfattade.
Bolag och nämnder som infört miljöledning i delar av verksamheten
Stadsdelsnämnderna Norr,
Väster och Öster
Stadsdelskontoren är miljödiplomerade. Arbete
har påbörjats med att miljödiplomera
folkbiblioteken. Eftersom folkbiblioteken möter
medborgarna har de en viktig roll i att förmedla
kunskap i miljöfrågor, vilket kommer att
prioriteras. Samtliga kommunala restauranger
KRAV-certifieras under 2016. Förskolor och
skolor arbetar med Grön Flagg.
Arbetslivsnämnden

Utsedda miljöombud på varje arbetsplats har
genomfört inventeringar, tagit fram
handlingsplaner samt annan dokumentation som
utgör ett miljöledningssystem. Miljöarbetet följs
upp på APT (arbetsplatsträffar) regelbundet och
goda exempel sprids internt.
Huvuddelen av verksamheterna kommer troligen
att ha infört miljöledningssystem vid halvårsskiftet.
Någon enhet kvarstår ännu inför hösten.
Miljöledningssystemet har bidragit till en samlad
dokumentation och tydliga processer för
miljöarbetet och strävan att nå miljömålen. Det
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har lett till standardisering och kvalitetssäkring av
frågorna. Miljömålen har hamnat mer i fokus
genom återkommande diskussion på APT.
Sociala omsorgsnämnden

Miljöledningssystemet kommer att fastställas
under 2016 och innehålla: kartläggning av
verksamhetens betydande miljöpåverkan, tidsatta
miljömål, årlig uppföljning av målen och
miljöarbetet samt miljöutbildning för samtliga
medarbetare.
En kartläggning av verksamheternas
miljöpåverkan har genomförts och de områden
som identifieras som viktigast och möjliga att
påverka är; energianvändning, inköp av
kontorsmaterial och livsmedel, matsvinn,
avfallshantering samt tjänsteresor.
Personliga assistenter har fått miljöutbildning
under mars månad vilket innebär att 33 % av
samtliga anställda nu har gått miljöutbildning. Ett
utbildningsmaterial för arbetsplatsförlagd
miljöutbildning har tagits fram och kommer att
användas under 2016.

Utbildningsnämnden

Övriga
Revisiorskollegiet

En plan för arbetet med miljödiplomering har
tagits fram och arbetet pågår. Miljöutbildning på
utbildningskontoret har genomförts under första
tertialet. Arbetet med miljödiplomering av
utbildningskontoret och vuxenutbildningen pågår
och kommer att vara genomförd före utgången av
2016. Alla gymnasieskolor fortsätter arbeta efter
miljöledningssystemet Grön Flagg.
Önskar ingå i Miljöförvaltningens ledningssystem.

AB Bostäder i Borås

2015: Planerar att införa miljöledningssystem som
ska implementeras 2017.

AB Sandhultsbostäder

Har delar av verksamheten på entreprenad hos
HSB, vilka i sin tur är certifierade.

AB Toarpshus

Har delar av verksamheten på entreprenad hos
HSB, vilka i sin tur är certifierade.

Viskaforshem AB

2015: Stor del av verksamheten på entreprenad –
som är certifierad.
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Inkubatorn i Borås AB

Ej påbörjat miljöledningsarbete.

Industribyggnader i Borås AB

IBAB arbetar i enligt Lokalförvaltningens
verksamhetssystem.

Sammanfattande bedömning
Uppföljningen i tertial 1 identifierar några åtgärder som behöver lyftas in i
budgetarbetet inför 2017. Ledningen i varje förvaltning och bolag spelar en central
roll för införandet av miljöledning och har en avgörande betydelse för om
åtgärdsarbetet prioriteras. Förslag inför det fortsatta miljöarbetet är att varje
förvaltnings/bolagsledning:
-

-

Utser en miljökoordinator med kompetens om miljöledning vid
omorganisationen. Denne sitter med fördel i ledningsgruppen och erbjuds
fortbildning ifall miljökompetens saknas. Tydliggör hur stor del av tjänsten
som vigs åt miljösamordning.
Genomför korta avstämningar/arbetsmöten regelbundet.
Tydliggör och motivera era prioriteringar som rör miljöledningsarbetet och
ambitionsnivån, internt.

Kommunstyrelsen bör fortsätta verka för och uppmuntra till:
- en integrerad miljö- och verksamhetsredovisning, verksamhetsplanering och
budgetplanering.
- att internkontrollen kan nyttjas för att integrera miljöledningsarbetet i den dagliga
verksamheten för att minska dubbelarbetet för förvaltningarna och bolagen.
Miljörapporten för 2015 finns i Miljöbarometern på Borås Stads webb:
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/

Agneta Sander
Miljöchef

Johanna Johansson
Miljöutredare

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
VD/Förvaltningschefer inom Borås Stad
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads Miljömål förlängs att gälla till och med 2017.
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Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Monica Lindqvist
Kommunfullmäktige

Förlängning av Miljömålens giltighetstid
Borås Stads styrdokument Miljömål fastställdes av Kommunfullmäktige 20 december
2012 och gäller till och med 2016. För revidering ansvarar Kommunstyrelsen.
Arbetet med revidering har påbörjats genom en styrgrupp bestående av politiker från
Kommunstyrelsen och Miljö- och konsumentnämnden.
Revidering av Miljömål hänger intimt samman med revidering av Avfallsplanen. Befintlig avfallsplan gäller också till och med 2016 och ett arbete är påbörjat inom Miljöförvaltningen tillsammans med bl a Borås Energi och Miljö för revidering. I ett separat ärende föreslås Avfallsplanen förlängas till o med 2017. Miljömålen kan utarbetas
delvis parallellt med detta, men kommer inte hinna bli klar under 2016, vilket innebär
att dessa behöver förlängas att gälla även 2017.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stads Miljömål förlängs att gälla till och med år 2017.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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2 Miljömål

Borås Stads miljömål
2013 – 2016
Miljöpolicy
Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I det hållbara samhället tas hänsyn
till villkor för en god miljö, vilka behov vi människor har och att de resurser som finns är
begränsade.
Hörnpelare i Borås Stads verksamheter:

»

Kretsloppsprincipen. Vi väljer produkter som vi kan återanvända eller återvinna

»

Hushållningsprincipen. Vi använder råvaror, mark och energi så effektivt som

»

Försiktighetsprincipen. Vi arbetar för att förebygga eller minska risker för skador

»

Utbytesprincipen. Vi ersätter miljö- och hälsofarliga produkter, ämnen och metoder
med mindre skadliga alternativ.

»

Kunskapskravet. Vi skaffar oss den kunskap som behövs för att skydda människors

och ta om hand med minsta möjliga resursförbrukning.
möjligt.
på hälsan eller miljön.

hälsa och miljö. Genom ett strukturerat arbetssätt verkar vi för ständiga förbättringar.

Miljöarbetet i Borås Stad
Miljömål för Borås Stad visar kommunens ambitioner inom miljöområdet och konkretiserar miljöpolicyn. Här redovisas en handlingsplan för arbetet med mål, etappmål och
åtgärder för åren 2013 – 2016. Miljömålsarbetet ska styra och samordna kommunens egen
verksamhet i en miljöanpassad riktning. Det ska vara en grund för att i samarbete med
näringsliv, invånare, organisationer och myndigheter nå ett miljömässigt hållbart Borås.
I Borås Stad är miljöarbetet organiserat enligt följande:
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för

miljöarbetet och beslutar om styrdokument.
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av miljöarbetet inom

Borås Stad och utarbetar förslag till styrdokument. Miljö- och konsumentnämnden
ska stödja nämnders och bolags miljöarbete för att minimera organisationens
miljöpåverkan.
Varje nämnd och bolag ansvarar för sin verksamhets miljöarbete och för rapporte-

ringen av miljöarbetet till Miljö- och konsumentnämnden. Miljökoordinatorer ska utses
på varje förvaltning och bolag, och miljöombud ska utses till stöd för miljökoordinatorn
i större eller geografiskt spridda verksamheter. Miljökoordinator och miljöombud utgör
samverkanslänk för Borås Stads miljöarbete.

Miljömål 3

Nationella miljökvalitetsmål
och prioriterade områden

Sverige har sedan slutet av 1990-talet arbetat för att nå sexton nationella miljökvalitetsmål.
Det övergripande målet för miljöpolitiken sammanfattas i ett ”generationsmål”. Generationsmålet innebär att till nästa generation ska vi lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser. De sexton miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som
miljöarbetet ska leda fram till.
För att nå målen beslutar regeringen om etappmål. Etappmålen ska vara steg på vägen för
att nå målen. Ansvaret för utvärdering och uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen
är fördelat på åtta olika myndigheter, där Naturvårdsverket har samordningsansvar.
Regionalt samordnar länsstyrelserna arbetet för att nå miljökvalitetsmålen. De ska arbeta
i dialog med andra regionala myndigheter, kommuner, näringsliv och organisationer.
Kommunerna har en mycket viktig roll i miljömålsarbetet, som innebär att översätta
nationella och regionala mål till lokala mål och åtgärder.
Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade
områden. Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt
och energieffektivt Borås samt Hållbar natur. Hur varje område relaterar till de nationella
miljökvalitetsmålen framgår i varje kapitel.

Mål och etappmål
För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen anger vad
vi vill uppnå och etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen. Etappmålen ska
uppnås under tiden 2013 – 2016.
För respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har huvudansvar för att leda
arbetet för att nå målet. Ibland kan ansvaret vara delat för flera nämnder eller bolag. Detta
innebär inte att övriga kan negligera målet – de ansvariga nämnderna eller bolagen ska leda
samarbetet med övriga berörda nämnder och bolag. När flera bolag eller nämnder delar
ansvar för etappmålet är det den först nämnda som är samordnande och sammanställer
utfört arbete vid uppföljning.
De mål och etappmål som presenteras är prioriterade under de närmaste fyra åren. Ibland
är de delmål för att nå hållbarhet ur ett längre perspektiv. Kommunens löpande arbete, som
Miljö- och konsumentnämndens tillsyn eller miljöövervakning som styrs av regelverk, finns
inte med som mål och etappmål.
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Genomförande och uppföljning
För varje etappmål anges åtgärder för att nå målet och hur det kan följas upp. För att
nå etappmålen är det viktigt att ansvariga nämnder och bolag gör en mer detaljerad
åtgärdsplan. De åtgärder och aktiviteter som nämnder och bolag tar fram ska presenteras
kommunens digitala verktyg för målstyrning. Tre gånger per år, vid tertialuppföljning och
årsredovisning, ska uppgifterna i verktyget kontrolleras och uppdateras.
När nämnder och bolag behöver avsätta ökade resurser och investeringar för att nå
etappmålen ska detta hanteras i den normala budgetprocessen. Det ska då tydligt framgå i
budgetskrivningen att det avser åtgärder för att nå Borås Stads miljömål.
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för den samordnande rapporteringen av hur
arbetet med miljömålen fortlöper. Miljöbarometern, som nås via Borås Stads webbplats, ska
synliggöra arbetet för att nå miljömålen för allmänheten.

Etappmål
Ansvarig nämnd/bolag
Ta fram åtgärdsplan
Integrera åtgärdsplan
i budgetprocess
Uppföljning

Miljö- och konsumentnämnden
sammanställer arbetet med miljömålen

Redovisning i
Miljörapport och Miljöbarometern
på Borås Stads webbplats
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Miljöindikatorer – hur följer vi miljösituationen?
Borås Stad följer ett antal miljöindikatorer, eller gröna nyckeltal. Miljöindikatorerna är
data eller statistik som beskriver miljösituationen. Vissa av indikatorerna är statistik för
uppföljning av miljömålen, andra följs för att visa trender över tid och ge underlag för att
avgöra hur framtida mål och åtgärder behöver utformas.
Borås Stad är medlem i Sveriges Ekokommuner, Sekom. Kommuner i Sekom förbinder sig
att följa vissa gemensamma indikatorer i utvecklingen mot det hållbara samhället. Detta gör
det även möjligt att jämföra Borås miljöarbete med övriga medlemskommuner.
Vilka miljöindikatorer som Borås Stad följer redovisas på Miljöbarometern.

Miljömålens koppling till andra styrdokument
Borås Stad har många styrdokument för kommunens verksamheter. På miljöområdet kan
exempelvis nämnas översiktsplanen, Borås Stads miljömål och grönområdesplanen. Arbetet
med styrdokumenten sker kontinuerligt. Revidering sker minst var fjärde år, några tillkommer och några blir med tiden inaktuella. Styrdokumenten ska sträva i samma riktning, en
riktning som pekats ut i Borås Stads visionsarbete, Borås 2025.
Styrdokumenten ska stärka och stödja varandra. Ibland kan ändå intressen stå emot
varandra. Vi strävar efter en hållbar samhällsutveckling med hänsyn till såväl ekologiska
som sociala och ekonomiska intressen. När dessa intressen ibland måste vägas mot varandra
är det viktigt med bra beslutsunderlag som visar på både kortsiktiga och långsiktiga vinster
och konsekvenser ur såväl ekologisk som social och ekonomisk synvinkel. Ett sådant
beslutsunderlag kan ibland kräva avsteg från intentioner i vissa styrdokument till förmån för
intentioner i ett annat.
Borås Stads styrdokument är av två slag – aktiverande eller normerande. De aktiverande
pekar ut en riktning för hur vi ska agera, medan de normerande talar om hur vi är ålagda
att agera i givna situationer.
De aktiverande styrdokumenten benämns i Borås Stad som strategi, program och plan,
och de normerande som policy, riktlinjer och regler. Bilden redovisar styrdokument med
koppling till miljömålen.
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Styrdokument med koppling till Borås Stads miljömål
Vision
Borås 2025

Strategi

Policy
Upphandlingspolicy

Program
Kulturmiljöprogram
Vattenresursprogram
Bostadsbyggnadsprogram

Plan

Riktlinjer
Riktlinjer för stadsmiljö
5LNWOLQMHUI|UWUD¿NEXOOHU
Riktlinjer för dagvatten
Riktlinjer för resor

Regler

Översiktsplan
Avfallsplan
Handlingsplan för
bostadsbyggande
Energiplan
Grönområdesplan
Miljömål
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Hållbara perspektiv
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av
varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet
och ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling.
Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun
och ett gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella
miljömål.
Samtliga nationella miljökvalitetsmål omfattas av området Hållbara perspektiv, i olika grad
beroende av utformning av miljöledningssystem och miljöutbildning. För etappmål som rör
krav vid upphandling har arbetet för att nå miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan
och Giftfri miljö särskilt stor betydelse.
I Borås Stad finns andra kommunala måldokument som har koppling till området Hållbara
perspektiv. Ett exempel är avfallsplanen med mål för minskade avfallsmängder och hur vi
kan använda olika sorters avfall som resurs.
Under perioden 2013 – 2016 ska vi nå följande mål och etappmål inom området Hållbara
perspektiv.

Mål 1. Borås Stad har hög kompetens
inom miljöområdet
Alla nämnder och bolag ska strukturera och organisera sitt miljöarbete i
ett ledningssystem och se till att samtliga anställda har deltagit i en miljöutbildning.

Etappmål
1a Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett miljöledningssystem
År 2010 arbetade mindre än hälften av förvaltningar och bolag utifrån ett miljöledningssystem. Miljöledningssystem säkerställer att förvaltningar och bolag arbetar strukturerat
och agerar för att ständigt minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. Som miljöledningssystem förordas Miljödiplomering, en certifieringsmodell för miljöledning som är
väl anpassad för kommunala verksamheter. Vid val av annat miljöledningssystem är kravet
att systemet minst omfattar
1) kartläggning av verksamhetens betydande miljöpåverkan,
2) tidsatta mål med handlingsplan för att nå målen,
3) miljöutbildning för samtliga medarbetare,
4) årlig uppföljning av hur målen nås, och
5) årlig revision, intern eller extern.
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Åtgärder

Införa miljöledningssystem i alla nämnder och bolag. Samordning och stöd
till de verksamheter som vill införa miljöledningssystemet Miljödiplomering.

Uppföljning Andel verksamheter med miljöledningssystem samt andel certifierade

miljöledningssystem.
Ansvar

Miljö- och konsumentnämnden för samordning av miljöledningssystemet
Miljödiplomering. Samtliga nämnder och bolag för att införa miljöledningssystem.

Kostnad

Utformning av ledningssystem och löpande utgifter, som årsavgifter och
revision, bekostas av nämnderna respektive bolagen. För 2012 års prisnivå
understiger årsavgiften för Miljödiplomering och revision av en normal
verksamhet 10 000 kronor.

1b Miljöutbildning för alla anställda
Kunskap ger grund för ett hållbart agerande i vardagen. Genom en miljöutbildning för
samtliga anställda vill Borås Stad verka för höjd kunskapsnivå om globala miljöaspekter och
lägga grunden för Borås Stads interna miljöarbete. Utbildningen ska inkludera hur Borås
Stad arbetar med miljöfrågor och hur den anställde kommer i kontakt med detta i sitt
arbete.
Åtgärder

Utformning av miljöutbildningar. Utbildningen bör genomföras vid flera
tillfällen per år och finnas med vid introduktion av nyanställda.

Uppföljning Andel anställda som deltagit i utbildningen.
Ansvar

Miljö- och konsumentnämnden för samordning av utbildning, samtliga
nämnder och bolag för deltagande.

Kostnad

Kostnaden beror på val av utbildningsmetod. Kostnaden för en halv dags
miljöutbildning uppskattas till 300-500 kronor per anställd. Utöver det
tillkommer ersättning för arbetstid.
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Mål 2. Barn och ungdomar får grund
för miljöengagemang
Hållbar utveckling ska integreras i undervisningen så att elevernas förståelse
för den egna påverkan på miljön ökar. Skolorna ska på ett strukturerat sätt
arbeta för en minskad negativ miljöpåverkan och verka för en delaktighet i
miljöarbetet genom att införa ett ledningssystem.

Etappmål
2a Skolor och förskolor arbetar systematiskt
med praktisk och teoretisk hållbarhetsundervisning
I samarbete med Navet och verksamheter inom kommunkoncernen kan Borås Stad skapa
ett kunskapscentrum som erbjuder både teoretisk och praktisk upplevelse av nyttan med
hållbar utveckling. Alla elever ska erbjudas en kunskapsbas som ger förståelse för vår planets
systemförutsättningar och ger grund för att göra medvetna val för en hållbar livsstil.
Åtgärder

En projektgrupp utformar ett årskursstyrt aktivitetsschema för alla förskolor
och skolor. Schemat bör omfatta minst fem aktiviteter under förskole- och
grundskoletiden. Samtliga aktiviteter ryms inom temat Hållbar utveckling
och omfattas av läroplanen.

Uppföljning Andel skolor och förskolor som deltar i aktivitetsschema.
Ansvarig

Miljö- och konsumentnämnden i samråd med stadsdelsnämnderna.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

2b Alla förskolor, skolor och gymnasier har ett miljöledningssystem
Miljöledningssystem som Grön Flagg syftar till att skapa struktur, delaktighet och
konkreta handlingar i arbetet med att nå en hållbar utveckling för förskola, grundskola och
gymnasium. 2010 hade cirka 10 procent av skolor och förskolor i Borås Stad utmärkelsen
Grön Flagg. Navet kan verka som kunskapsspridare och på så vis höja andelen skolor och
förskolor som arbetar utifrån ett miljöledningssystem.
Åtgärder
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Startträffar som ger kunskap och inspiration inför arbetet med Grön Flagg,
och nätverksträffar för erfarenhetsutbyte i arbetet. Minimikrav för annat
miljöledningssystem än Grön Flagg är att systemet omfattar
1) miljöråd med representanter för elever, pedagogisk personal och övrig
personal,
2) en kartläggning av verksamhetens betydande miljöpåverkan,
3) en handlingsplan med mål och tidsatta åtgärder för att nå målen, och att
4) handlingsplanen följs upp och revideras årligen.

Uppföljning Andel förskolor, grundskolor och gymnasier som har utmärkelsen Grön

Flagg eller annat certifierat miljöledningssystem, andel med ej certifierat
miljöledningssystem.
Ansvar

Stadsdelsnämnden Norr i samråd med övriga stadsdelsnämnder,
Utbildningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

Mål 3. Borås är en matsmart kommun
Borås Stad ska minska miljöpåverkan genom att vara en miljösmart matkommun. Det innebär en hög andel ekologiska livsmedel i de offentliga köken,
samt att måltiderna ska klimatanpassas och matsvinnet minska.

Etappmål
3a Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska
Att verka för fler ekologiska livsmedel bidrar till ett samhälle med mindre kemikaliepåverkan och bättre förutsättningar för biologisk mångfald. År 2010 utgjorde de ekologiska
livsmedlen cirka fem procent av stadens inköp. Genom menyplanering och exempelvis
åtgärder för minskat matsvinn kan fler ekologiska varor väljas, utan ökat budgetutrymme.
Åtgärder

Utbildning för inköpsansvariga, kostchefer och menyplanerare. Bättre
uppföljning genom noggrann kontering av livsmedel. Projekt för minskat
matsvinn bidrar till att pengar kan omfördelas till inköp av ekologiska
livsmedel.

Uppföljning Andel ekologiska livsmedel.
Ansvar

Tekniska nämnden samt alla nämnder och bolag vid inköp av livsmedel.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

3b Borås Stads skolrestauranger arbetar med klimatanpassade menyer
Matens miljöpåverkan är stor, och vilken mat vi äter har stor betydelse för utsläpp av
växthusgaser. Genom att lära oss att äta klimatsmart kan vi agera för minskade koldioxidutsläpp.
Åtgärder

Projekt och temasatsningar för klimatanpassade menyer.

Uppföljning Antal genomförda projekt, menyändringar, kampanjer.
Ansvar

Stadsdelsnämnden Väster i samråd med övriga stadsdelsnämnder,
Utbildningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram
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3c Matsvinnet minskar i de offentliga köken
För att producera livsmedel krävs åkermark, energi, vatten och ofta kemikalier. Dessutom är
transportkedjan för en råvara ofta lång. Svinn uppstår i alla led i produktionskedjan, men ju
senare i kedjan desto större är miljöpåverkan. Arbete för att minska olika typer av matsvinn
minskar den negativa miljöpåverkan.
Åtgärder

Projekt för att öka kunskapen om matsvinn och dess påverkan på miljö och
ekonomi.

Uppföljning Antal kampanjer och utbildningar, och vägningar av matsvinn.
Ansvar

Stadsdelsnämnden Väster i samråd med övriga stadsdelsnämnder, Miljö- och
konsumentnämnden.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

Mål 4. Miljökrav och etiska krav vid upphandling
Borås Stads upphandling ska bli mer miljöanpassad och etisk. Att ställa
miljökrav och etiska krav bidrar till att kemikalieanvändningen minskar och att
resursanvändningen sker mer effektivt lokalt, nationellt och internationellt.

Etappmål
4a Miljökrav och etiska krav ställs vid upphandling av varor och tjänster
Borås Stad behöver övergripande styrning för miljökrav och etiska krav vid upphandling
och inköp av varor och tjänster. Borås Stad är en Fairtrade City, diplomerad för att arbeta
för etisk konsumtion. För att behålla diplomeringen krävs att andelen upphandlade etiskt
producerade varor ökar. Borås Stad kan genom att ställa miljökrav bidra till en positiv
utveckling av leverantörernas miljöarbete. Genom att ställa etiska krav tar Borås Stad även
ansvar för arbetsmiljön vid varans produktion.
Åtgärder

Skapa styrdokument med Borås Stads syn på miljökrav och etiska krav vid
upphandling och inköp. Skapa rutiner och arbetsmetoder för att följa upp
kraven, vilket bör inkludera stickprovskontroller. Utforma en handlingsplan
som beskriver hur kommunen kan ta ytterligare steg för att agera med
miljöhänsyn och etisk hänsyn i alla sina inköp.

Uppföljning Stickprovskontroller av att leverantörer följer miljökrav och etiska krav.
Ansvar

Tekniska nämnden i samråd med Miljö- och konsumentnämnden för
utformning av rutiner och styrdokument. Samtliga nämnder och bolag vid
inköp av varor och tjänster.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram
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4b Beakta livscykelkostnad vid inköp
Att beakta aspekter som energieffektivitet och livslängd är hållbart ur både ekonomiskt
och miljömässigt perspektiv. Ofta beaktas framför allt inköpspris vid upphandling av
varor. Skillnader i driftskostnad, kostnad för avfallshantering, produktens livslängd,
transportbehov med mera beaktas generellt inte.
Åtgärder

Analysera vilka produktgrupper där livscykelkostnad bör värderas och
prioritera de grupper där livscykelkostnad bör tas med vid bedömning av
pris. Värdera förutom inköpspris även parametrar som transportkostnad,
driftskostnad, kostnad för avfallshantering vid slutanvändning med mera.

Uppföljning Antal upphandlingar som beaktat livscykelkostnad.
Ansvarig

Tekniska nämnden i samråd med Miljö- och konsumentnämnden för
utformning av kriterier och prioritering av produktgrupper, samtliga
nämnder och bolag vid inköp av varor.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

4c De hälso- och miljöfarliga ämnena i upphandlade varor minskar
Borås Stad ska köpa in varor som är miljömässigt hållbara och därmed verka för minskad
spridning av hälso- och miljöfarliga ämnen.
Åtgärder

Ersätta varor som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen med mindre
farliga alternativ. I ett första steg väljs särskilda produktgrupper ut, som
datorer, städkemikalier, textilier, kontorsmöbler. Kemikaliekrav utarbetas.
Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier ska vara vägledande där sådana
finns. Ämnen upptagna som utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen i Kemikalieinspektionens Prio-databas, eller uppförda på
Internationella kemikaliesekretariatets Sin-lista, ska undvikas. Samma krav
ska även ställas på varor som används av leverantörer och entreprenörer.

Uppföljning Antal upphandlingar som ställt kemikaliekrav.
Ansvar
Kostnad

Tekniska nämnden i samråd med Miljö- och konsumentnämnden för att
utarbeta kemikaliekrav. Samtliga nämnder och bolag vid inköp av varor.
Inom ordinarie budgetram
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Hållbar
samhällsplanering
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar
för att invånarna ska ha en hälsosam livsmiljö både i stad
och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom
förtätning i tätorter och nära kollektivtrafik. Grönområden och
tysta miljöer värderas, liksom energieffektiva lösningar och
medvetna materialval.
Hållbar samhällsplanering innehåller mål och etappmål som framförallt syftar till att nå det
nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, men även arbetet med att nå miljömålet
Begränsad klimatpåverkan har stor betydelse.
I Borås Stad finns andra måldokument som har koppling till området Hållbar samhällsplanering. Översiktsplanen, Öp06, redovisar visioner, mål och spelregler för användningen
av mark och vatten som kartskisser med möjliga förändringar. Översiktsplanen ska enligt
plan- och bygglagen aktualiseras vart fjärde år. Vi bör utveckla Översiktsplanen för att
tydligare visa hur vi planerar för att nå ett långsiktigt hållbart samhälle.
Under perioden 2013 – 2016 ska vi nå följande mål och etappmål inom området Hållbar
samhällsplanering.

Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle
Borås Stad ska ha attraktiva, levande centrummiljöer där människor vill vistas
och bo. Värdefulla kulturbyggnader ska bevaras och energi- och andra miljökrav
ska ställas vid nybyggnader. Borås Stad ska vara en samverkansaktör för att
värna det värdefulla natur- och odlingslandskapet.

Etappmål
5a Krav på hållbart byggande
Genom att vid nybyggnad ställa krav på energianvändning, energiförsörjning, byggmetod, materialval och avfallshantering bidrar vi till att nå flera av de nationella miljömålen och till den långsiktiga utvecklingen av ett hållbart samhälle. I dag finns flera olika
certifieringssystem med kravmodeller för hållbart byggande. Krav på hållbart byggande
ska ställas vid bygge av kommunens egna fastigheter, men även vid försäljning av mark för
nybygge.
Åtgärder

Fastställa vilken kravmodell eller standard för hållbart byggande som ska
användas för Borås.

Uppföljning Antagna krav för hållbart byggande och uppföljning av användningen av

kraven.
Ansvarig

Kommunstyrelsen

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

14 Miljömål

5b Minst 20 procent av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna skyddas
Att bevara äldre bebyggelse och skydda kulturhistoriskt arv värnar Borås Stads identitet.
Borås Stads kulturmiljöprogram definierar vilka byggnader som är kulturhistoriskt
värdefulla, cirka 1 250 fastigheter.
Åtgärder

Säkra ett långsiktigt skydd för kulturhistoriskt värdefulla byggnader i
detaljplaner eller områdesbestämmelser.

Uppföljning Statistik över byggnader som får bevarande- eller skyddsbestämmelser i

detaljplan.
Ansvar

Samhällsbyggnadsnämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

5c Stärka Borås Stads identitet genom kunskap om äldre bebyggelse
Högre kunskap om värdefulla kulturmiljöer i form av äldre bebyggelse kan stärka Borås
Stads identitet.
Åtgärder

Föreläsningar, stadsvandringar, skriftlig information, uppdatering av
kulturmiljövårdsprogrammet med senare epoker.

Uppföljning Antal informationstillfällen, stadsvandringar, föreläsningar med mera.
Ansvar

Samhällsbyggnadsnämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

5d Bättre mötesplatser
Mötesplatser är de offentliga utrymmen som Borås Stad ansvarar för där människor möts.
Det kan vara lekplatser, hundrastgårdar, parker, torg eller annan yta. Genom att rusta upp
mötesplatser vill Borås Stad främja en hälsosam och attraktiv livsmiljö där det är enkelt att
mötas på ett tryggt och miljömässigt hållbart sätt.
Åtgärder

Inventering av mötesplatser och prioritering av vilka platser som bör
åtgärdas. Checklista med miljöförbättrande åtgärder som städning,
reparationer, papperskorgar med sorteringsmöjlighet, sorteringskärl för
engångsgrillar, uppbyggda grillplatser som minskar behovet av engångsgrillar
samt miljömärkt material i utrustningen som finns på mötesplatsen,
exempelvis bänkar.

Uppföljning Antal förbättrade mötesplatser med åtgärder enligt checklista.
Ansvar

Tekniska nämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram
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5e En levande landsbygd –
samarbetsprojekt för bruk och skötsel av odlingslandskapet
En stor del av kommunens naturvärden är knutna till odlingslandskapet. Odlingslandskapet
måste skötas för att värdena ska bestå. Borås Stad vill verka för att olika aktörer som
markägare, boende, föreningar och entreprenörer samarbetar för bruk och skötsel av
odlingslandskapet.
Åtgärder

Handlingsplan för samarbetsformer för bruk och skötsel av
odlingslandskapet.

Uppföljning Genomförda åtgärder enligt handlingsplanen.
Ansvarig

Miljö- och konsumentnämnden

Kostnad

Inom budgetram och eventuell framtida extern finansiering

Mål 6. Bättre förutsättningar för en hälsosam livsmiljö
Barn och ungdomar ska vistas i inomhusmiljöer där bullernivåer och annan
komfort är god för hälsan. Boråsaren ska ha möjligheter att vistas i tysta
utomhusmiljöer utan bullerföroreningar.

Etappmål
6a Minst 20 procent av skolor och förskolor har en kvalitetssäkrad innemiljö
Inomhusmiljön i skolor och förskolor kan kvalitetssäkras genom P-märkning. P-märkning
är en certifiering som drivs av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. Märkningen har
krav inom termisk komfort, luftkvalitet, fukt, buller, radon, elektriska och magnetiska fält
samt temperatur på tappvarmvatten. År 2011 var 15 procent av Borås Stads skolor och
förskolor P-märkta.
Åtgärder

Uppgradera fastigheter att uppfylla kraven för P-märkning.

Uppföljning Andel P-märkta förskolor och skolor.
Ansvar

Lokalförsörjningsnämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram
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6b Minskat buller på förskolor
Barnens och personalens inomhusmiljö kan bli bättre genom systematiskt arbete för lägre
bullernivåer med tekniska och pedagogiska åtgärder. 2009-2011 har förskolorna fått
information om hur de kan minska buller. För att inte medföra risk för hörselskada bör
ljudnivån inte överstiga 75 dBA, varför ett rimlig mål är att medelljudnivån under 8 timmar
inte överstiger 75 dBA. Mätningar från år 2000 visar högre värden än 75 dBA.
Åtgärder

Lära av akustiskt sakkunniga och hur man arbetat med bullerbegränsning
på förskolor i andra kommuner. Utarbeta en handlingsplan för arbetet
med minskade bullernivåer som inkluderar både tekniska och pedagogiska
åtgärder.

Uppföljning Åtgärder enligt handlingsplanen.
Ansvar

Stadsdelsnämnden Norr i samråd med övriga stadsdelsnämnder, Miljö- och
konsumentnämnden, Lokalförsörjningsnämnden.

Kostnad

Utökade resurser kommer sannolikt krävas för att nå målet. I vilken
omfattning bedömer ansvariga nämnder när handlingsplanen görs, och
hanteras inom den ordinarie budgetprocessen.

6c Tysta områden inventeras
Buller är ett samhällsproblem och bullerfria områden en bristvara. Störande buller
kan orsaka sömnsvårigheter, stress, problem med att kommunicera och minskad koncentrationsförmåga. Vistelse i opåverkade bullerfria områden är positivt för människors
välbefinnande och hälsa. Många söker stillhet på fritiden och längtar efter rofyllda platser.
Speciellt i natur- och kulturmiljöområden är ljudmiljön en viktig kvalitet.
Syftet med att kartlägga tysta områden är att skapa underlag för kommunal planering. Med
kunskap om vilka områden som är fria från störande buller kan vi värdera om områdena ska
värnas för framtiden eller inte.
Åtgärder

Inventering av områden som är opåverkade av störande omgivningsbuller.
Utformning av kartskikt som kan bli tillgängliga i kommunens digitala
karttjänst.

Uppföljning Genomförd inventering
Ansvar

Miljö- och konsumentnämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

Miljömål 17

Fossilbränslefritt och
energieffektivt Borås
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara
energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,
hållbara transportlösningar och inspiration till miljömedvetna
resvanor når vi det hållbara samhället.
Det nationella miljökvalitetsmål som omfattas av området Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås är framförallt Begränsad klimatpåverkan, men även arbetet för att nå miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Frisk luft har stor betydelse.
Borås Stad undertecknade 2009 Borgmästaravtalet, Europeiska kommissionens överenskommelse att gå längre än EU:s mål inom energi- och klimatområdet. EU:s mål är att
minska koldioxidutsläppen med 20 procent till år 2020, jämfört med 1990. Detta genom
energieffektivisering till 20 procent, och att 20 procent av energimixen utgörs av förnybara
bränslen. Sverige har som mål att ha minst 49 procent förnybara bränslen år 2020, och att
koldioxidutsläppen i landet ska ha minskat med minst 27 procent jämfört med år 1990.
EU:s mål, nationella mål och Borås Stads åtagande enligt Borgmästaravtalet kräver kraftfullt
lokalt arbete inom området Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås. Även andra
kommunala styrdokument krävs för att stärka arbetet, som energi- och klimatplan och
transportstrategi.
Under perioden 2013 – 2016 ska vi nå följande mål och etappmål inom området Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås.

Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli
en fossilbränslefri organisation
För att möta energipolitikens mål agerar Borås Stad för ett minskat beroende av
fossila bränslen i de egna verksamheterna. Borås Stad ska ha en miljöanpassad
fordonsflotta. Fordonen ska köras med hållbara drivmedel och nya fordon
ska vara upphandlade med högt ställda miljökrav. Den el som förbrukas i
Borås Stads verksamheter ska till minst hälften vara baserad på förnybara
energikällor som vindkraft, vattenkraft, biobränslen eller solkraft.

Etappmål
7a Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria
eller sker med miljöfordon
Regeringens mål är att den svenska fordonsflottan är fossilbränslefri år 2030. För att
uppfylla målet ska det inte finnas några bilar, lastbilar eller bussar som drivs av bensin eller
diesel inom mindre än 20 år. Borås Stad vill vara ett föredöme och prioriterar miljöfordon
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eller fossilbränslefria resor vid alla tjänsteresor. År 2011 utgjordes 60 procent av Borås Stads
fordonsflotta av miljöfordon. Riktlinjer för resor ska vara känd och tillämpas av Borås Stads
anställda.
Åtgärder

Fortsatt tillämpning av ”Riktlinjer för resor” och fortsatt prioritering av
inköp av miljöfordon och användning av förnybara bränsleslag.

Uppföljning Andel miljöfordon i Borås Stads fordonsflotta (personbilar), uppföljning av

tjänsteresor med flyg och bil inklusive resor med egen bil i tjänsten, andel
förnybar bränsleanvändning.
Ansvar

Servicenämnden, Tekniska nämnden samt alla nämnder och styrelser som
upphandlar personfordon och gör tjänsteresor.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

7b Minst 60 procent av Borås Stads arbetsfordon och transporttjänster
är miljöfordon
År 2011 var miljöbilsandelen av Servicekontorets lätta lastbilar och bussar 31 procent, 34
procent av de tunga lastbilarna. Även övriga nämnder och bolag köper in arbetsfordon.
Statistik saknas över andel miljöfordon för upphandlade transporttjänster.
Åtgärder

Prioritera miljöfordon vid inköp av arbetsfordon och vid upphandling av
transporttjänster. Ökad användning av förnybara bränslen för Borås Stads
egna arbetsfordon samt krav på användning av förnybara bränslen vid
upphandling av transporttjänster.

Uppföljning Andel miljöfordon i Borås Stads fordonsflotta andra än personbilar samt

andel miljöfordon vid upphandlade transporttjänster. Andel förnybar
bränsle för egna arbetsfordon samt vid upphandlade transporttjänster.
Ansvarig

Servicenämnden samt alla nämnder och bolag som använder och
upphandlar arbetsfordon eller upphandlar transporttjänster.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

7c Minst 50 procent av Borås Stads elförbrukning uppfyller
Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier
El som uppfyller Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier är baserad på förnybara energikällor som vindkraft, vattenkraft, biobränslen och solkraft. Utöver detta ställs ytterligare
krav på miljöhänsyn vid produktionen för att säkerställa att inte negativa ekologiska effekter
uppstår på exempelvis vattendrag och skogar. Borås Stads elförbrukning uppgår till cirka 59
GWh per år. Ingen el har 2011 eller tidigare köpts som miljömärkt.
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Åtgärder

Inköp av el som uppfyller Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier, som el
märkt Bra miljöval

Uppföljning Andel el som uppfyller kriterierna.
Ansvarig

Kommunstyrelsen

Kostnad

Borås Stad har avtal med Borås Elhandel AB som administrerar kommunens
elinköp. Elpriserna ligger inte fast utan kan både stiga och sjunka, men
en uppskattning är att 50 procent miljömärkt el ger en merkostnad av
250 000-300 000 kronor per år för Borås Stad, baserat på nuvarande
elanvändning och priserna i slutet av 2011.

Mål 8. Energianvändningen är mer effektiv
Energianvändningen bland företag, organisationer och invånare ska minska.
Borås Stad ska gå längre än Boverkets rekommendationer och ställa högre
krav på minskad energiförbrukning i egna fastigheter. Vid all renovering och
nybyggnad ska bästa möjliga energiteknik användas.

Etappmål
8a Energianvändningen har minskat med 15 procent jämfört med 2009
Den största energianvändningen i Borås sker i hushåll och transporter. Även kategorin
övrig verksamhet, som exempelvis handel, är en stor energianvändare. En tredjedel av
energianvändningen består av el och en tredjedel av flytande icke förnybart bränsle som
bensin, diesel och olja. Fjärrvärme utgör en fjärdedel av energianvändningen, och resten är
biobränsle. Minskningen mellan åren 2005 och 2009 har varit marginell och beräknas till 3
procent för kommunens geografiska område.
Åtgärder

Erbjuda energi- och klimatrådgivning till företag och allmänhet. Samordna
och intensifiera arbete med energieffektivisering inom koncernen Borås
Stad. Göra energiplan för Borås Stads geografiska område, med tillhörande
handlingsplan.

Uppföljning Årligen följa upp energianvändningen inom Borås Stads geografiska område

samt inom koncernen Borås Stad.
Ansvarig

Miljö- och konsumentnämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram med stöd från Energimyndigheten
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8b Energianvändningen för uppvärmning av kommunens och de kommunala
bostadsbolagens fastigheter är högst 130 kWh/m2
För att nå energipolitikens mål krävs åtgärder för minskad energiförbrukning i fastigheter.
Borås Stad ska vara ett föredöme i det egna fastighetsbeståndet. Energiåtgången för
uppvärmningen av Borås Stads fastigheter var 155 kWh/m2 år 2011.
Åtgärder

Utarbeta en handlingsplan för att minska energianvändningen i kommunens
egna fastigheter och de kommunala bostadsbolagens fastigheter. Vissa
fastigheter, som kulturbyggnader, måste undantas.

Uppföljning Statistik för energianvändning från Lokalförsörjningsförvaltningen och de

kommunala bostadsbolagen.
Ansvarig

Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bostadsbolagen

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

8c All renovering sker med bästa möjliga energiteknik
Borås Stad renoverar två till tre fastigheter om året. Vid renovering ska Beloks totalprojektsmetod användas, vilket brukar leda till en halvering av energianvändningen.
Åtgärder

Ställa krav vid upphandling av byggföretag för renoveringar. Mäta energiförbrukning före och efter renovering.

Uppföljning Antal renoveringar där Beloks modell har använts. Andel energiförbrukning

efter renovering jämfört med före.
Ansvar

Lokalförsörjningsnämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram.

Mål 9. Minskad miljöpåverkan från trafiken
Borås Stad ska vara en stad där möjligheterna att välja hållbara färdsätt är god.
Det handlar om att bryta bilens dominans men även att skapa förutsättningar
att tanka fossilfritt. Transporterna inom Borås Stad ska effektiviseras så att
körsträckorna minskar.

Etappmål
9a Bättre förutsättningar för resenärer att välja hållbara färdsätt
Borås Stad ska verka för hållbara transporter och hållbara resvanor. Detta genom
information, marknadsföring, design och komfort, och samordning av tjänster inom
hållbart resande och olika parters verksamheter. Miljöbelastningen från resor ska minska
genom att fler väljer hållbara färdsätt som att cykla, gå, åka kollektivt, samåka och ha resfria
möten.
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Åtgärder

Agera för hållbara transporter och hållbart resande i samverkan med andra
aktörer och göra en handlingsplan för dessa åtgärder. Verka för en bilpool
med miljöfordon öppen för allmänheten. Resvaneundersökningar för att få
underlag för beslut och för att följa upp förändrade resvanor.

Uppföljning Åtgärder enligt handlingsplanen. Resvaneundersökningar.
Ansvar

Kommunstyrelsen i samråd med Miljö- och konsumentnämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

9b Bättre infrastruktur för cykling
Borås arbetar för att skapa bättre förutsättningar för cyklister. Gång- och cykelvägnätet
uppgick 2011 till 12,5 mil och planer finns för fortsatt utbyggnad för att binda samman
cykelstråken. Cykelparkeringar har inventerats och ska utvecklas vidare. Genom fortsatta
förbättringar ur cyklistens perspektiv vill Borås Stad verka för att fler ska välja cykeln som
färdmedel.
Åtgärder

Styrdokument om Borås Stads mål och åtgärder för cykling bör göras.
Exempel på åtgärder är cykelpool, hyrcyklar eller lånecyklar för allmänheten,
bättre och fler cykelparkeringar, bättre vägskyltning, service som cykelkartor
och cykelpumpstationer, utökade cykelbanor. Infrastruktur för cykling ska
beaktas i den fysiska planeringen.

Uppföljning Gjorda förbättringar för cykling.
Ansvar

Samhällsbyggnadsnämnden i samråd med Tekniska nämnden.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

9c Det finns laddstationer för elbilar
I ett hållbart samhälle ingår minskat beroende av fossila bränslen. Fordonsflottan behöver
därför ställas om till klimatsmarta bränslen som biogas och el. Med laddstationer för elbilar
markerar Borås Stad sin vilja att underlätta en omställning av fordonsflottan.
Åtgärder

Laddstationer för elbilar på lämpliga platser.

Uppföljning Antal laddstationer
Ansvar

Kommunstyrelsen i samråd med Borås kommuns Parkerings AB, Borås
Elnät AB.

Kostnad

Ansvariga parter träffar avtal som klargör kostnaderna.
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9d Ökad användning av biogas som fordonsbränsle
Såld biogas som fordonsbränsle uppgick år 2010 till 2,3 miljoner Nm3 från de tre
tankställen för fordonsgas som finns i Borås. En ny uppgraderingsanläggning för rening av
biogas kan ge ökad produktion.
Åtgärder

Ökad produktion av biogas. Ta i drift ny uppgraderingsanläggning för
rening av biogas.

Uppföljning Volym såld publik biogas
Ansvar

Borås Energi och Miljö AB

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

9e Borås Stad optimerar transporter och leveranser
Borås Stad behöver central kompetens som samordnar persontransporter och godsleveranser. Att optimera transporter och leveranser ger ekonomiska besparingar och minskad
klimatpåverkan, och kan även innebära mindre buller och luftutsläpp.
Åtgärder

Avsätta resurs för logistisk planering. Inventera transporter och leveranser,
kartlägga förbättringar och utarbeta handlingsplan utifrån det. Optimera
rutter för till exempel hemtjänst, färdtjänst, mattransporter och skolskjutsar.
Utreda en central omlastningscentral och samordnade transporter med
miljöfordon för leveranser till kommunen. Krav vid upphandling av
leverantörer att redovisa körsträckor.

Uppföljning Åtgärder enligt handlingsplanen. Körd sträcka för Borås Stads interna

transporter, körd sträcka av leverantörer på ramavtal.
Ansvar

Kommunstyrelsen

Kostnad

Ökad ram för ny resurs med logistisk kompetens

Mål 10. Ökad andel förnybara energikällor
Borås Stad ska driva användningen av förnybara energikällor. Andelen sol- och
vindenergi ska öka, och fjärrvärmen ska komma från förnybara källor.

Etappmål
10a Borås Stad verkar för ökad användning av solenergi
För att möta energipolitikens mål behövs fler förnybara energikällor. Genom att installera
solfångare eller solpaneler på kommunägda fastigheter bidrar Borås Stad till att både
utvärdera och marknadsföra ny teknik med solenergi. År 2008 fanns 8 kvadratmeter
solfångare på kommunägda fastigheter. År 2010 hade detta ökat till 140 kvadratmeter.
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Åtgärder

Överväg alltid installation av solpaneler eller solfångare vid om- och
nybyggnad av fastigheter som ägs av kommunen och de kommunala
bolagen. Information och rådgivning om solenergi, delta i nätverk för att
främja solenergi.

Uppföljning Installerade solpaneler och solfångare, och beräknad effekt. Antal

informationstillfällen, deltagande i nätverk.
Ansvar

Lokalförsörjningsnämnden i samråd med Miljö- och konsumentnämnden
och alla bolag.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

10b Minst 70 GWh vindkraft produceras varje år
inom geografiska området Borås Stad
För att möta energipolitikens mål behövs utveckling av vindkraften. År 2011 producerades
inte någon energi från vindkraft inom Borås Stad. Projektering pågår för två vindkraftparker i Borgstena och Rångedala, där en årlig elproduktion på 58 GWh förväntas från åtta
vindkraftverk.
Åtgärder

Projektera för vindkraft

Uppföljning Mängd producerad energi från vindkraft
Ansvar

Borås Energi och Miljö AB

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

10c Fjärrvärmeproduktionen är till minst 95 procent
baserad på biobränsle och avfall
En fjärrvärmeproduktion som inte är baserad på fossila bränslen är en förutsättning för
visionen om en fossilbränslefri stad. Idag används fossila bränslen som reserv vid extrem
väderlek eller drifthaverier.
Åtgärder

Fortsatt arbete med att ha anläggningen i skick för bästa driftförutsättningar.
Bra underhåll för att minimera haverier och för hög tillgänglighet på
anläggningen.

Uppföljning Statistik från Borås Energi och Miljö
Ansvarig

Borås Energi och Miljö AB

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

24 Miljömål

Hållbar natur
Borås värnar sina naturresurser. Vi arbetar för rent vatten, ren
luft, ren mark och rik biologisk mångfald.
Många av de nationella miljökvalitetsmålen omfattas av området Hållbar natur. Särskilt
stor betydelse har arbetet med att nå miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag,
Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Levande skogar
och Ett rikt växt- och djurliv.
I Borås Stad finns andra måldokument med koppling till Hållbar natur. Grönområdesplanen rör utveckling av parker och grönområden i Borås, vattenresursprogrammet har mål
och åtgärder för en god vattenkvalitet.
Under perioden 2013 – 2016 ska vi nå följande mål och etappmål inom området Hållbar
natur.

Mål 11. Minskad tillförsel av näringsämnen och
föroreningar till sjöar och vattendrag
Spridning av föroreningar och näringsämnen ska minska. Borås Stads livsådra Viskan ska bli renare från historiska föroreningar, vattentäkter ska få
uppdaterade föreskrifter, dagvattenhanteringen ska bli bättre och näringsläckage från avlopp ska minska.

Etappmål
11a Borås Stad har kunskap om och en strategi
för hur Viskans föroreningar ska hanteras
Viskan har förorenade sediment med historisk anknytning från exempelvis textilindustrin.
Kommunen har genom olika utredningar kunskap om föroreningarna, Kommunfullmäktige har beslutat att Viskan bör saneras och att Borås Stad vill vara huvudman för en
sanering.
Resurs för kommunikation internt och externt om vilka föroreningar
som finns och hur de ska hanteras. Åtgärder som bör göras inkluderar
upphandling av projekteringsstöd, förprojektering av saneringsalternativ,
bidragsansökan till staten parallellt med att ansvarsfördelningen klargörs,
tillståndsansökan för saneringsåtgärder. Saneringen bör börja före år 2016.
Uppföljning Genomförda åtgärder
Åtgärder

Ansvar

Kommunstyrelsen

Kostnad

Borås Stads kostnader kan inte uppskattas i detta skede, utan beror på
kommunala beslut och ansvarsutredning som görs av andra aktörer, och
möjligheterna att bidragsfinansiera en eventuell sanering av Viskan.
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11b Bättre rutiner för att beakta naturnära dagvattenssystem
vid detaljplanearbete
Andelen hårdgjorda ytor ökar, samtidigt som vi ser ändringar i klimatet med mer och
intensivare nederbörd. Att ta om hand om dagvattnet närmare källan uppnår både
rening och en fördröjande effekt, som minskar risken för översvämning. Borås Stad har
riktlinjer för dagvattenhantering, men att möta klimatförändring i kombination med
tätare bebyggelse kräver ännu bättre dagvattenhantering. Planering och åtgärder av
dagvatten bör ta hänsyn till vattendirektivets kvalitetskrav om statusklassificering och
miljökvalitetsnormer, och på så sätt ge en geografisk prioritering av insatserna.
Åtgärder

Utvärdera hur dagvattenhanteringen kan förbättras vid detaljplanering och
göra åtgärder utifrån det.

Uppföljning Gjorda förbättringar för dagvattenhantering
Ansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden i samråd med Borås Energi och Miljö AB

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

11c Inventera och förbättra enskilda avlopp
Att höja kvaliteten på enskilda avlopp minskar risken för smittspridning, övergödning
och syrebrist i sjöar och vattendrag. Sedan 2010 görs tillsyn på enskilda avlopp, och
cirka 700 avlopp har hittills inventerats. Efter inventering ska förbättringar ske inom
två år. Inventering av avlopp bör ta hänsyn till vattendirektivets kvalitetskrav om
statusklassificering och miljökvalitetsnormer, och på så sätt ge en geografisk prioritering av
insatserna.
Åtgärder

Inventering och bedömning av enskilda avlopp

Uppföljning Antal inventerade avlopp, andel förbättrade avlopp
Ansvarig

Miljö- och konsumentnämnden i samråd med Borås Energi och Miljö

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

Mål 12. Bättre status för den biologiska mångfalden
Borås Stad ska värna värdefulla naturområden och den biologiska mångfalden
genom ökad kunskap och skydd.

Etappmål
12a Bättre kunskap om levnadsvillkor för strikt skyddade arter
Hasselmus, större vattensalamander, åkergroda och alla fladdermusarter är skyddade i artskyddsförordningen. För att säkerställa att kommunen lever upp till kraven i förordningen
behöver kunskapen kring arternas levnadsvillkor i Borås öka. Arterna kan även fungera
som biomarkörer för levnadsvillkor för andra arter. Inventeringar finns för hasselmus och
fladdermus.
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Åtgärder

Inventera arternas infrastruktur och göra kartunderlag som beskriver den
infrastruktur som deras överlevnad kräver.

Uppföljning Utförd inventering. Karta som beskriver arternas infrastruktur.
Ansvar

Miljö- och konsumentnämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

12b Handlingsplan för skydd av biologisk mångfald
Det är viktigt att ha kunskap om förutsättningarna för biologisk mångfald och möjligheter
att agera för att skydda mångfalden. I Sverige känner man till cirka 60 000 olika arter.
Forskare menar att alla arter har sin specifika roll i ekosystemet. Om man tar bort en del av
kedjan blir hela systemet svagare och fungerar sämre. Andra menar att olika arter är olika
viktiga, och att det därför inte är viktigt att bevara alla arter.
Åtgärder

Upprätta en handlingsplan för bättre förutsättningar för biologisk mångfald
och åtgärder utifrån planen.

Uppföljning Gjorda åtgärder enligt handlingsplan
Ansvar

Miljö- och konsumentnämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

12c Fler kommunalt biotopskyddade områden eller kommunala naturreservat
Ett reservatsbeslut innebär ett långsiktigt skydd och en skötselplan för att behålla och
utveckla natur- och sociala värden i området. I Borås finns elva naturreservat, varav fem är
kommunala. Det finns flera områden med skyddsvärd natur som kan vara framtida reservat
eller biotopskyddade områden.
Åtgärder

Utreda behov av skydd för fler naturområden.

Uppföljning Antal kommunalt skyddade områden.
Ansvar

Kommunstyrelsen i samråd med Miljö- och konsumentnämnden.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

12d Varje år sker åtgärder för att ädellövskogen i Borås Stads skogar ska ha ökat
med 10 hektar till 2021
Ökad andel ädellövskog stärker den biologiska mångfalden. Målet är att arealen ädellövskog
har ökat med 10 hektar till år 2021.
Åtgärder

Öka andelen lövskog genom gallring, röjning och plantering.

Uppföljning Gjorda åtgärder som bidrar till att nå målet.
Ansvarig

Tekniska nämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram
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Översikt mål och
etappmål
Hållbara perspektiv
Mål

Etappmål

Ansvar

Mål 1. Borås Stad har
hög kompetens inom
miljöområdet

1a Alla förvaltningar och
bolag arbetar enligt ett
miljöledningssystem

Miljö- och konsumentnämnden för samordning av miljöledningssystemet Miljödiplomering. Samtliga nämnder
och bolag för att införa miljöledningssystem.

1b Miljöutbildning för alla
anställda

Miljö- och konsumentnämnden
för utformning av utbildning,
samtliga nämnder och bolag
för deltagande i miljöutbildning

2a Skolor och förskolor
arbetar systematiskt med
praktisk och teoretisk
hållbarhetsundervisning

Miljö- och konsumentnämnden
i samråd med
stadsdelsnämnderna.

2b Alla förskolor, skolor
och gymnasier har ett
miljöledningssystem

Stadsdelsnämnden Norr i
samråd med övriga stadsdelsnämnder, Utbildningsnämnden,
Miljö- och konsumentnämnden.

3a Minst 25 procent av alla
livsmedel är ekologiska

Tekniska nämnden samt alla
nämnder och bolag vid inköp
av livsmedel

3b Borås Stads skolrestauranger arbetar med
klimatanpassade menyer

Stadsdelsnämnden Väster i
samråd med övriga stadsdelsnämnder, Utbildningsnämnden,
Miljö- och konsumentnämnden

3c Matsvinnet ska minska i de
offentliga köken

Stadsdelsnämnden Väster
i samråd med övriga stadsdelsnämnder, Miljö- och
konsumentnämnden

4a Miljökrav och etiska krav
ställs vid upphandling av varor
och tjänster

Tekniska nämnden i
samråd med Miljö- och
konsumentnämnden för
utformning av rutiner och styrdokument. Samtliga nämnder
och bolag vid inköp av varor
och tjänster

Mål 2. Barn och ungdomar får grund för miljöengagemang

Mål 3. Borås är en
matsmart kommun

Mål 4. Miljökrav och etiska
krav ställs vid upphandling
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Mål

Etappmål

Ansvar

4b Beakta livscykelkostnad vid
inköp

Tekniska nämnden i
samråd med Miljö- och
konsumentnämnden för
utformning av kriterier och
prioritering av produktgrupper,
samtliga nämnder och bolag
vid inköp av varor.

4c De hälso- och miljöfarliga
ämnena i upphandlade varor
minskar

Tekniska nämnden i samråd
med Miljö- och konsumentnämnden för att utarbeta kemikaliekrav. Samtliga nämnder
och bolag vid inköp av varor

Hållbar samhällsplanering
Mål

Etappmål

Ansvar

Mål 5. Borås planerar för
ett hållbart samhälle

5a Krav på hållbart byggande

Kommunstyrelsen

5b Minst 20 procent av de
kulturhistoriskt värdefulla
byggnaderna skyddas

Samhällsbyggnadsnämnden

5c Borås Stads identitet stärks
genom kunskap om äldre
bebyggelse

Samhällsbyggnadsnämnden

5d Förbättrade mötesplatser

Tekniska nämnden

5e En levande landsbygd –
samarbetsprojekt för bruk och
skötsel av odlingslandskapet

Miljö- och konsumentnämnden

Mål 6. Bättre förutsättningar 6a Minst 20 procent av skolor
för en hälsosam livsmiljö
och förskolor har en kvalitetssäkrad innemiljö

Lokalförsörjningsnämnden

6b Minskade bullernivåer på
förskolor

Stadsdelsnämnden Norr i
samråd med övriga stadsdelsnämnder, Miljö- och konsumentnämnden, Lokalförsörjningsnämnden

6c Tysta områden inventeras

Miljö- och konsumentnämnden
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Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås
Mål

Etappmål

Ansvar

Mål 7. Borås Stad arbetar
för att bli en fossilbränslefri
organisation

7a Minst 80 procent av
Borås Stads tjänsteresor är
fossilbränslefria eller sker med
miljöfordon

Servicenämnden, Tekniska
nämnden samt alla nämnder
och styrelser som upphandlar
personfordon och genomför
tjänsteresor.

7b Minst 60 procent av Borås
Stads arbetsfordon och
transporttjänster är miljöfordon

Servicenämnden samt alla
nämnder och bolag som
använder och upphandlar
arbetsfordon eller upphandlar
transporttjänster

7c Minst 50 procent av Borås
Kommunstyrelsen
Stads elförbrukning uppfyller
Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier
Mål 8. Energianvändningen 8a Energianvändningen har
är mer effektiv
minskat med 15 procent jämfört med 2009

Mål 9. Minskad
PLOM|SnYHUNDQIUnQWUD¿NHQ

Miljö- och konsumentnämnden

8b Energianvändningen för
uppvärmning av kommunens
och de kommunala bostadsbolagens fastigheter är högst 130
kWh/m2

Lokalförsörjningsnämnden
samt de kommunala bostadsbolagen

8c All renovering sker med
bästa möjliga energiteknik

Lokalförsörjningsnämnden

9a Bättre förutsättningar för
resenärer att välja hållbara
färdsätt

Kommunstyrelsen i
samråd med Miljö- och
konsumentnämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden
och Tekniska nämnden

9b Bättre infrastruktur för
cykling

Samhällsbyggnadsnämnden
i samråd med Tekniska
nämnden

F'HW¿QQVODGGVWDWLRQHUI|U
elbilar

Kommunstyrelsen i samråd
med Borås kommuns
Parkerings AB, Borås Elnät AB

9d Ökad användning av biogas Borås Energi och Miljö AB
som fordonsbränsle
9e Borås Stad optimerar transporter och leveranser
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Kommunstyrelsen

Mål

Etappmål

Mål 10. Ökad andel
förnybara energikällor

10a Borås Stad verkar för ökad Lokalförsörjningsnämnden
användning av solenergi
i samråd med Miljö- och
konsumentnämnden och alla
bolag
10b Minst 70 GWh vindkraft
produceras varje år inom geoJUD¿VNDRPUnGHW%RUnV6WDG

Ansvar

Borås Energi och Miljö AB

10c Fjärrvärmeproduktionen är Borås Energi och Miljö AB
till minst 95 procent baserad på
biobränsle och avfall

Hållbar natur
Mål

Etappmål

Ansvar

Mål 11. Minskad tillförsel
av näringsämnen och
föroreningar till sjöar och
vattendrag

11a Borås Stad har kunskap
om och en strategi för hur
Viskans föroreningar ska
hanteras

Kommunstyrelsen

11b Bättre rutiner för att beakta Samhällsbyggnadsnämnden i
naturnära dagvattenssystem
samråd med Borås Energi och
vid detaljplanearbete
Miljö AB
11c Enskilda avlopp inventeras
och förbättras
Mål 12. Bättre status för
den biologiska mångfalden

Miljö- och konsumentnämnden
i samråd med Borås Energi
och Miljö

12a Bättre kunskap om levnads- Miljö- och konsumentnämnden
villkor för strikt skyddade arter
12b Handlingsplan för skydd av Miljö- och konsumentnämnden
biologisk mångfald
12c Fler kommunalt biotopskyddade områden eller
kommunala naturreservat

Kommunstyrelsen i samråd
med Miljö- och konsumentnämnden.

12d Varje år sker åtgärder
för att ädellövskogen i Borås
Stads skogar ska öka med 10
hektar till 2021

Tekniska nämnden
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Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande
– avgörande vägval för att nå
målen för Borås
PROGRAM – verksamheter och metoder
i riktning mot målen
PLAN – aktiviteter, tidsram och ansvar
STRATEGI

» Normerande
– Borås Stads hållning
RIKTLINJER – rekommenderade sätt
att agera
REGLER – absoluta gränser och ska-krav
POLICY
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SP 3

BESLUTSFÖRSLAG

Samråd enligt kap 6 4 § miljöbalken med anledning av
Borås Elnät AB:s planerade ansökan om nätkoncession
för ny 130 kV-ledning mellan Kråkered och Sobackens
miljöanläggning
Detta beslutsförslag kompletterar Kommunstyrelsens beslut 2014-03-31 samt 2015-04-13
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inget att erinra.

2016-08-11
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0599 372
Handläggare: Bengt Himmelmann, 35 84 91
Datum/avdelningschef: 2016-08-08 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-08-22
Strategisk samhällsplanering
Bengt Himmelmann

Dnr 2013/KS0599
Ert dnr
2016-100732

registrator@ei.se

Samråd enligt kap 6 4 § miljöbalken med anledning av Borås Elnät AB:s planerade ansökan om nätkoncession för ny 130 kV-ledning
mellan Kråkered och Sobackens miljöanläggning,
Kommunstyrelsen har inget att erinra. Detta yttrande har upprättats tillsammans med
kommunens markavdelning.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Chef för strategisk samhällsplanering

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

033-35 32 00
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REMISS
Datum
2016-05-12

Tillstånd och prövning
Jonas Grape
016-16 25 33
jonas.grape@ei.se

Diarienr
2016-100732

BORÅS STAD
boras.stad@boras.se

Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession
Borås Elnät AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att bygga och
använda en kraftledning (nätkoncession för linje).
Ansökan avser en ny markförlagd 130 kV kraftledning mellan planerad transformatorstation vid Kråkered och planerad transformatorstation vid Sobacken i Borås Stad, Västra
Götalands län.
Av ert yttrande ska det särskilt framgå om den planerade ledningen är förenlig med
detaljplaner och områdesbestämmelser. Om ledningen går inom tätbebyggt område vill
vi också veta om den berör skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet. Det är
viktigt att ni meddelar oss även annat som kan vara av betydelse. I prövningen tittar vi
på bland annat samhällsbyggnad, miljön och människors hälsa.
Energimarknadsinspektionen är den myndighet som avgör om ledningen ska få tillstånd.
Ni är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen (2013:208), vi måste därför ha
ert svar för att kunna fatta ett beslut.
Vi vill ha ert yttrande senast den 15 juli 2016. Ansökan hittar ni på www.ei.se/2016100732 eller www.ei.se/kungorelser. Skicka svaret per e-post till registrator@ei.se, ange
diarienumret i ämnesraden. Ni behöver inte skicka originalet per post.
Om ni har frågor får ni gärna kontakta mig på telefon eller e-post.
Med vänlig hälsning,

EI1021, W-4.0, 2014-01-31

Jonas Grape

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. registrator@ei.se. www.ei.se. Org.nr. 202100-5695

1 (1)
Datum
2014-10-13

Avdelningen för tillstånd och prövning
Jonas Grape
jonas.grape@ei.se

Vi skickar remisser till er elektroniskt
Avdelningen för tillstånd och prövning på Energimarknadsinspektionen skickar från och
med hösten 2014 alla remisser till kommuner och myndigheter elektroniskt. Detta gör vi
för att effektivisera förvaltningen. Vi använder alltid er officiella registratoradress om ni
inte har meddelat oss något annat. I vissa äldre ärenden kan vi komma att skicka
remisser i pappersform under en övergångsperiod.
Vi vill också att ni skickar era remissvar till oss via e-post till adressen registrator@ei.se.
Ange vårt diarienummer i ämnesraden. Det går bra att bifoga svaret som en pdf-fil. Vi
behöver inte ha ert svar i pappersform.
Om ni har några synpunkter eller frågor får ni gärna höra av er till oss.
Vänliga hälsningar

EI1000, W-4.0, 2014-01-31

Jonas Grape

Box 155,631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00 registrator@ei.se. www.ei.se. Org.nr. 202100-5695
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Avfallsplan
Sammanfattning

Det har skett stora förbättringar inom avfallshanteringen i Borås sedan 2001 då föregående
avfallsplan antogs. Avfall ses idag som en resurs och avfallshanteringen i Borås håller en
miljömässigt hög nivå.
Borås var en av de första städerna i Sverige som satsade på biogasproduktion. Sobackens
biogasanläggning stod klar 1994 och är fortfarande i drift. En satsning har gjorts på infrastruktur för gasdistribution och nya gasfordon har införskaffats. Borås har även etablerat
avfallsförbränning för produktion av fjärrvärme, fjärrkyla och el. Avfallsmängderna har
ökat under det senaste decenniet, men fler människor sorterar sitt avfall och den allmänna
kunskapen om avfallet och dess farlighet är större.
Borås sätt att omhänderta avfall är ett bra exempel som många vill ta lärdom av. Det finns
dock förbättringsområden, och nyttan med avfallshanteringen kan öka ännu mer. Ambitionen med den nya avfallsplanen är att öka fokus på speciellt tre områden.
År 2020 ska avfallshanteringen ha utvecklats så att:
1. Avfallsmängderna har minskat
2. Avfall är en resurs
3. Invånaren är nöjd med avfallshanteringen
Dessa tre områden kallas fokusområden.
En stor utmaning ligger i att förebygga uppkomsten av avfall. Prognoser tyder på att avfallsmängderna kommer att fortsätta att öka, med undantag för perioder med lågkonjunktur. Ökade avfallsmängder ställer högre krav på hantering och omhändertagande av avfall.
Avfall ska ses som en resurs och ska hanteras för att främja en hållbar utveckling.
Nedskräpningen i samhället har ökat, såväl i Borås som nationellt. Nedskräpningen har
ekonomiskt och miljömässigt negativa konsekvenser och främjar inte en hållbar utveckling.
Aktiviteter i avfallsplanen verkar för att öka handeln med begagnade produkter. Utmaningen blir att hitta nya kanaler och marknadsytor för kontakt mellan köpare och säljare.
Materialåtervinningen har ökat det senaste decenniet, men det finns fortfarande material
med producentansvar som inte tas om hand enligt lag. Insamlingssystemet kan förbättras
för att göra sortering och inlämning av avfall mer attraktivt.
För att nå målen krävs utbildning, information och motivation samt ett hållbart insamlingsoch behandlingssystem. Avfallsplanen visar på mål och nödvändiga åtgärder för att Borås
ska bli en hållbar stad inom avfallsområdet.
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Inledning

Enligt miljöbalken är varje kommun i Sverige skyldig att upprätta en renhållningsordning,
som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen utgörs av en avfallsplan och
av de föreskrifter om avfallshantering som gäller för kommunen.
Kommunfullmäktige har ansvaret för att hushållsavfall omhändertas och återvinns eller
bortskaffas. Borås Energi och Miljö AB sköter på uppdrag av Kommunfullmäktige avfallshanteringen i Borås. Förändringar i avfallstaxa, föreskrifter och avfallsplan ska beslutas av
Kommunfullmäktige.
Det hushållsavfall som omfattas av producentansvar ansvarar Kommunfullmäktige inte för,
men Borås Energi och Miljö kan ha uppdrag åt producenterna att exempelvis sköta tömning och städning av återvinningsstationer.
Sverige har via Miljömålsrådet antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen ska beskriva
den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt
hållbara på lång sikt. Strävan är att vi till nästa generation, d.v.s. till 2020, ska ha löst de stora
miljöproblemen (för klimatmålet gäller år 2050).
Inom det målområde som främst berör avfallshantering, God bebyggd miljö, finns specifika mål för hanteringen. Bland annat är ett mål att den totala mängden avfall inte ska öka.
Avfallshanteringen påverkar indirekt även de övriga miljökvalitetsmålen i olika omfattning. Borås Stad har lokala miljömål. Inom området God bebyggd miljö finns mål som rör
avfallsområdet i Borås, exempelvis att allt insamlat biologiskt behandlingsbart avfall och
avloppsslam rötas till biogas.
Avfallsplan Borås Stad tar hänsyn till de nationella miljökvalitetsmålen och är utformad
med utgångspunkt från Naturvårdsverkets föreskrift om kommunala avfallsplaner. Syftet
med denna avfallsplan är att utgå från nuvarande avfallshantering och genom konkreta mål
och aktiviteter utveckla avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle. Ett hållbart
samhälle karaktäriseras av att ekonomisk utveckling och social välfärd förenas med en god
miljö.
I frågor om hur avfall ska hanteras nämns ofta avfallstrappan (eg. avfallshierarkin), se figur
nästa sida. Avfallstrappan anger i vilken ordning olika metoder bör användas för att hantera
avfall på ett hållbart sätt. Avfallstrappan grundar sig på EU-direktiv och utgör grunden för
att uppnå EU:s miljömål. Avfallstrappan finns även inskriven i miljöbalken.
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Avfallstrappan.

Regional avfallsplan

I samband med arbetet med avfallsplanen har Borås tagit initiativet till ett regionalt samarbete i Sjuhärad om en gemensam avfallsplan. En styrgrupp ansvarar för projektet. Där
ingår representanter från Borås, Vårgårda, Mark och Svenljunga samt från Sjuhärads kommunalförbund.
När den regionala avfallsplanen är färdig kommer den att komplettera denna avfallsplan.
Avsikten är att ha en färdig avfallsplan för regionen 2012.
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Fokusområden

Borås avfallsplan bygger på förbättringar inom tre fokusområden. Dessa har tagits fram
utifrån en nulägesbeskrivning. Beskrivningen visar hur avfallshanteringen fungerar idag och
hur insamlingen ligger till i Borås jämfört med nationella mål. Uppföljning mot nationella
miljömål är en relativt mätbar metod på om avfallshanteringen sker i en hållbar riktning.
Tre fokusområden ska utveckla Borås avfallshantering.
1. Minskade avfallsmängder
2. Avfall är en resurs
3. Invånaren är nöjd med avfallshanteringen
Arbetet med dessa fokusområden sträcker sig till år 2020.
Tanken med första fokusområdet är dels att sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt
ska ha brutits, dels att det ska ha skett en stark och tydlig rörelse uppåt i avfallstrappan.
Minskade avfallsmängder innebär att den totala mängden avfall minskar, dvs hushållsavfall
och verksamhetsavfall. För att avfallet ska minska krävs att konsumtionen minskar och återbruket ökar.
Minska uppkomsten av avfall kan ske exempelvis genom att förändra konsumtionsmönstret. I det arbetet ingår att
- påverka trender genom information och kampanjer
- satsa på kvalitet framför kvantitet
- få in tankesätt med en behovsanalys, t ex ”behöver jag verkligen ytterligare en väska?”
- skapa möjligheter att laga sina kläder och saker framför att köpa nytt
- minska uppkomst av spill i verksamheter
- ha effektivare emballage.
Återanvändning ska vara en naturlig del i vardagen och det ska vara enkelt att handla
begagnat. Ibland kommer kläder eller ägodelar inte längre till användning i familjen, men
någon annan kan se ett behov. Då är second hand-butiker och köp och sälj-sidor på nätet
bra kanaler. Genom marknadsföring och kampanjer kan även intresset för återanvändning
väckas och ökas. En gemensam portal, som samlar information om olika ställen i Borås där
andrahandsvaror kan inhandlas, kan vara ett sätt att underlätta för invånaren.
Men avfall kommer alltid att uppstå, t ex potatisskal, utslitna skor och avföring. Detta avfall
ska användas som en resurs för att producera nya varor, eller som energi och näringsämne.
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Att se avfall som en resurs innebär en insikt i vilken nytta det ger att sortera och återanvända eller återvinna avfall. Det handlar också om att vi i Borås ska ha ett insamlingssystem
som gör det trevligt och enkelt att sortera. Hur det ska se ut för att vara optimalt vet vi inte
riktigt idag. Men säkert är att insamlingsplatser ska ligga bra placerade och se rena och fina
ut. Fastighetsnära insamling av fler fraktioner kan underlätta invånarens insats. Det är också
viktigt att avfallet återvinns så att materialet kommer till nytta, annars känns det extra arbete
som invånaren lägger ner helt onödigt.
Att invånaren är nöjd med avfallshanteringen är grunden för att Borås ska lyckas med
kretsloppsarbetet. Verksamhetsutövare måste vara lyhörda för invånarens synpunkter och
bemöta invånaren på ett bra sätt. Det är också viktigt att vid förändringar samråda och
bjuda in invånare för diskussion.
För varje fokusområde sätts detaljerade mål som ska kunna följas upp på något sätt. Målen
ska visa vad som ska uppnås och till när. Ett fokusområde kan omfattas av flera mål, och
för att uppnå målen formuleras en eller flera aktiviteter.

Detaljerade mål för fokusområden

I detta kapitel redovisas mål för de tre fokusområdena. Varje mål ska vara uppfyllt till utgången av angivet år.
De detaljerade målen ska följas upp årligen genom mätbara nyckeltal eller genomförda
aktiviteter. Borås Energi och Miljö AB ska samordna aktiviteterna och göra en årlig uppföljning av detaljerade mål eller sammanställning av aktiviteter, som tillsänds Miljö- och
konsumentnämnden senast sista februari.
Kommunen har ansvar för hantering av hushållsavfall och god kunskap om mängder och
hantering. För verksamhetsavfallet finns inte en samlad bild av hur mycket som uppkommer i Borås eller hur det hanteras. Kommunen har dock ansvar för att planera för allt avfall,
även verksamhetsavfall.

Fokusområde 1: Minskade avfallsmängder
Detaljerat mål 1:1

Mängden hushållsavfall år 2015 har minskat jämfört med år 2008.

Uppföljning:		
Målet följs upp som ett nyckeltal (kg/invånare). Följs upp årligen av
			
Borås Energi och Miljö AB vid rapportering i Avfall Web till Avfall
			Sveriges uppföljning.
			

Utfall 2008: 425 kg/invånare
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Detaljerat mål 1:2
Borås arbetar med aktiviteter för att mängden verksamhetsavfall ska
			minska.
Uppföljning:		
			
			

Det är svårt att följa upp att mängden minskar eftersom det inte
finns uppgift om den totala mängden. En handlingsplan får visa vad
som ska göras per år och uppföljning ske årligen på aktiviteterna.

Fokusområde 2: Avfall är en resurs
Detaljerat mål 2:1
			

Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning har
ökat till 40 procent år 2015.

Uppföljning:		

Andelen följs upp årligen av Borås Energi och Miljö AB.

			

Utfall 2009: 29 procent

Detaljerat mål 2:2
Det finns inget farligt avfall i hushållens svarta och vita påsar år
			2020.
Uppföljning:		
Mätning av mängden farligt avfall i svarta och vita påsar genom
			plockanalyser.
Kommentar:		
			
			
			
			

Plockanalyser gjorda 2010 visar att vi har under 1 procent farligt
avfall i vita och svarta påsar. Farligt avfall är den viktigaste fraktionen att sortera och därför är målet att allt farligt avfall ska sorteras
rätt. I dagsläget finns enbart möjlighet att följa upp i svarta och vita
påsar. Annars hade det varit relevant att följa upp för allt avfall.

Detaljerat mål 2:3
			

Näringsämnen i slam från kommunala reningsverk och i rötrest från
Sobackens biogasanläggning tillvaratas år 2015.

Uppföljning:
Uppföljning av andelen av slam och gödsel där näringsämnen
			
tillvaratagits i någon form lämnas årligen i miljörapporten till till			synsmyndigheten
Kommentar:		
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Det pågår diskussioner om riskerna med att återföra slam från avloppsreningsverk till jordbruket. Detta försvårar återföringen, men
det är viktigt att näringsämnen tillgodogörs. Därför bör utredas hur

			
återföring kan ske utan att farliga ämnen sprids i naturen. Slammet
			
från avloppsreningsverken är certifierat enligt REVAQ (Svenskt
			
Vatten), vilket ger förutsättningar att återföra näringsämnen til åker			mark.
Detaljerat mål 2:4
			

Nedskräpning utomhus har minskat med 50 procent till år 2020
jämfört med år 2012.

Uppföljning:		

Mätning av nedskräpning.

Kommentar:		
En mätning av mängderna skräp i centrala delar kommer att göras
			
i samverkan med Håll Sverige Rent, som har metoder för detta.
			
Samarbetet Borås Rent och snyggt kommer att driva denna fråga.
			
Borås Energi och Miljö ansvarar för att det finns underlag för upp			följning.
			
			

I skrivande stund finns inte kunskap om hur omfattande nedskräpningen är. Målet kan behöva revideras efter första mätning.

			
			
			
			

Uppföljning sker också på dumpning i naturmark. Miljö- och konsumentnämnden sänder nedskräpningsärenden, där ingen ansvarig
har kunnat konstateras, till Borås Energi och Miljö AB, som följer
upp och redovisar årligen. Det är dock svårt med uppföljning.

Fokusområde 3: Invånaren är nöjd med avfallshanteringen
Detaljerat mål 3:1
Minst 90 procent av invånarna är nöjda med avfallshanteringen år
			2015.
Uppföljning:		

Mätningar via årliga invånarundersökningar.

Kommentar:		
			
			
			
			

Ett hållbart insamlingssystem karaktäriseras av att användarna
förstår hur det ska användas och varför. Därför är det viktigt att
hushållen är nöjda med insamlingssystemet. Aspekter som att det är
estetiskt tilltalande, praktiskt för invånaren och tillgängligt är viktiga
att ta hänsyn till.

			
			
			
			

Det finns inget nulägesvärde varför det är svårt att bedöma hur
svårt eller lätt målet är att nå. SCB har gjort en undersökning, men
Borås deltog inte i den. Utfallet på deltagande kommuner ligger
mellan 43 och 69 procent.
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Aktiviteter

Nedan presenteras Borås Stads aktiviteter för att uppnå de detaljerade målen. Tiden anger
till vilket datum aktiviteten ska vara utförd.
Avfallsplanen som helhet ska revideras minst vart fjärde år. Aktiviteterna ska följas upp
och eventuellt revideras årligen. Med ökad kunskap kan nya mål och aktiviteter tillkomma i
arbetet mot en hållbar avfallshantering.
Eventuell revidering av aktiviteterna beslutas av Kommunstyrelsen.

Aktivitet
Tid
Ansvar
			
			

Koppling
till detaljerat mål

Utse ansvarigt organ för att samordna frågor som kan
2012
förebygga avfall; påverka konsumtionsmönster och		
återanvändning.

Kommun- 1:1, 1:2
ledningen

I samverkan med andra aktörer göra en långsiktig
informationsplan för ökad kunskap och motivation att
minska konsumtionen, öka återanvändningen och
förbättra sorteringen.

2012

BEM

1:2, 2:1, 2:2

Ta fram modell för uppföljning av mängden hushållsavfall som återanvänds i Borås.

2012

BEM

1:1

Utreda metoder för att vid upphandlingar kunna
2012
påverka uppkomst av avfall i entreprenader, tjänster
eller produkter. Slutsatserna lämnas till Tekniska nämnden att beakta i riktlinjerna för upphandling.

BEM

1:1, 1:2

Anordna seminarium i samverkan med näringslivskontoret med fokus på att minska avfallet.

2012

BEM

1:2

Utveckla insamlingssystemet för att öka möjligheterna
och intresset till sortering av farligt avfall.

2013

BEM

2:2

Utveckla verksamheten för återbruk så att exempelvis
mer byggmaterial kan återanvändas.

2014

BEM

1:1, 1:2, 3:1
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Utreda hur insamlingssystemet för producentansvarsavfall kan utvecklas för en ökad materialåtervinning.
Bör inkludera insamling av matavfall och hushållsavfall
för ett helhetsgrepp.

2012

BEM

2:1, 3:1

Utreda möjligheten att utveckla avfallstaxa för att gynna 2012
ökad sortering.

BEM

2:1

Utreda alternativa hanteringar av slam, där näringsämnen tillgodogörs.

2012

BEM

2:3

Kampanj med Håll Sverige Rent, med årlig mätning av
nedskräpningen. Även uppföljning av nedskräpningsärenden rapporterade av Miljöförvaltningen.

Start
2011

BEM

2:4

Mäta nöjdhet bland invånarna med insamlingssystemet. 2012,
2015

BEM

3:1

Beakta avfallshanteringen i ett tidigt skede i samhällsLöpan- Samhällsplaneringen. En tidig dialog mellan Samhällsbyggnads- de
byggnads
förvaltningen och Borås Energi och Miljö är viktig.		
förvalt		ningen

3:1

Förkortningen BEM står för Borås Energi och Miljö AB.
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