Kommunfullmäktiges upprdag
Bilaga till Borås Stads årsredovisning 2017

Människor möts i Borås
Uppdrag

Status
2017

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

Kommunstyrelsen uppdras att
leda arbetet för att under 2015
Genomfört
genomföra förbättringar av
valfriheten inom hemtjänsten
samt tillse konkurrensneutrala
villkor. I förbättringarna ska
följande ingå:- resultatenheter
för hemtjänsten i egen regi
införs,
- självkostnadsberäkningen görs
om då den nuvarande inte är
tillräckligt uppdaterad,ersättningssystemet ska uppnå
kraven på
konkurrensneutralitet,valsituationen i hemtjänsten ska
stimulera aktiva, medvetna och
självständiga val.

Det som finns i uppdraget är slutfört
och hanteras nu av Vård- och
äldrenämnden

2015

Avsluta, se
bilaga

Kommunstyrelsen uppdras att
verka för att det i Borås inrättas
en mottagning för sprututbyte.

VG-regionen har genomfört en
förstudie. Här föreslås att
sprututbytesverksamhet startar på fyra
orter i Västra Götaland, Göteborg,
Trollhättan, Skövde samt Borås.
Verksamheten lokaliseras i närheten av
sjukhusens infektionskliniker. Individoch familjeomsorgen kommer att
involveras i samverkan kring
sprututbytesprogrammet och även i viss
mån erbjuda möjligheter till insatser för
drogmissbrukare. Startdatum är ännu ej
fastställt.

2016

Avsluta

Genomfört

(Kommunstyrelsen)

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

Delvis
genomfört

Koncerninköp arbetar för att införliva
kraven på ett bra sätt i upphandlingar
som passar för ändamålet. Detta är ett
led i det arbete som vi utvecklar kring
socialt hänsynstagande i offentlig
upphandling. Vi håller på att arbeta in
en person från arbetslivsförvaltningen
för att stötta oss i dessa frågor.
(Kommunstyrelsen)

2016

Uppdrag

Status
2017

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

Den som i kommunens
verksamhet får mat serverad i
Genomfört
hemmet ska få fler
valmöjligheter. Maten till
förskolor, skolor och
äldreboenden produceras och
lagas så nära de som ska äta
som möjligt. Matkort ska utredas
av Stadsdelsnämnd Väster.
Uppdraget tas över av
Kommunstyrelsen

Utifrån framtagen kostutredning
beslutade Kommunfullmäktige i
december 2013 att inriktningen för
kostverksamheten inom förskola och
skola ska vara att vid ny-eller
ombyggnation av större enheter
planera för tillagningskök samt att
fortsätta utveckla de befintliga
mottagningsköken. Inriktningen för
kostverksamheten på gymnasieskolan
ska vara att alla större kommunala
gymnasieskolor har ett tillagningskök.
Inriktning för kostverksamheten inom
särskilt boende/korttid ska vara att laga
mat på avdelningarna.
Ställningstagande ska göras vid nyeller ombyggnad. Materialet från
kostutredningen med förteckning och
status av de kommunala köken har
uppdaterats och en plan för
tillagningskök har tagits fram och
överlämnats till KF 2016. Vad gäller
utredning av matkort har en
omvärldsanalys genomförts för att
undersöka hur andra kommuner arbetar
med detta. Någon kommun som
använder matkort för pensionärer
istället för matdistribution har tyvärr inte
hittats. Däremot använder någon
kommun en typ av kort för att
pensionärer kunna äta till ett
subventionerat pris. I Borås Stad kan
pensionärer vid köp av
kuponghäfte/kort äta till ett lägre pris än
övriga gäster vilket kan likställas vid ett
s.k. matkort. Enligt
Kommunfullmäktiges beslut att
inriktning för matdistribution i Borås
Stad ska utgå utifrån individens behov,
finns ett antal alternativa insatser.
• Färdiglagad mat som handlas i affären
i samband med övriga inköp.
• Hänvisning eller ledsagning till
restaurang inom kommunen.
• Möjlighet att få delta i matlag.
• Hjälp med matlagning i hemmet.
Om inte ovanstående alternativ
fungerar för brukaren erbjuds färsk kyld
mat från upphandlad leverantör som
första alternativ. Med det varierade
utbud av insatser som redan finns för
att ge bistånd till huvudmåltid anses
inte något ytterligare behov av att
utreda ”matkort”.
(Kommunstyrelsen)

2015

Avsluta

Lokalförsörjningsnämnden
uppdras att slutföra arbetet med
ett samlat skyttecentrum, och
redovisa underlag för beslut
under 2017.

Underlag för ett samlat skyttecentrum
har redovisats för Kommunfullmäktige.
(Lokalförsörjningsnämnden)

2017

Avsluta

Genomfört

Uppdrag

Status
2017

Kommentar

År som
uppdraget
startar

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

Delvis
genomfört

Verksamhetssystemet Booking har
uppdaterats och anpassats för digitala
bokningar. Nu återstår en
synkronisering med låssystemen, så att
hyresgästen kan komma in utan
vaktmästarnas hjälp. Samtidigt har
förvaltningen anmält sig till en
kommunövergripande ny upphandling
som SKL arrangerar kring ett helt nytt
bokningssystem. Över 200 kommuner
har anmält sig till att vara med i
upphandlingen, vilket visar på ett stort
behov i kommunsverige att hitta
modernare och mer anpassade system
för bokningar. Vi är en av
pilotkommunerna och kommer att sätta
igång det nya bokningssystemet våren
2019.

2013

Avsluta

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

Delvis
genomfört

Ett antal överläggningar har varit mellan
i första hand IF Elfsborg och Borås
Basket om en framtida
evenemangshall. Båda föreningarna
har varit på en kommunalrådsberedning
och presenterat sina egna tankar kring
hur en framtida evenemangshall kan
komma att se ut. Den nya
evenemangshallen kommer inte att
ligga i direkt anslutning till Borås Arena,
som var en av tankarna. Nu går Borås
Basket vidare med andra alternativ och
kommer under våren 2018 att
presentera ett alternativ till lösning.
(Fritids- och folkhälsonämnden)

2015

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

Delvis
genomfört

Området kring Knalleland är föremål för
många tankar och diskussioner, inte
minst i arbetet kring "Borås växer".
Borås Stads olika förvaltningar samt
fastighetsägare och näringsidkare i
området diskuterar den framtida
utvecklingen. När det gäller
föreningslivets behov i området, så
finns där många idéer och tankar hur
man kan utveckla området. Fritids- och
folkhälsonämnden har begränsade
möjligheter att påverka utformingen av
området, då det finns andra intressen
kring handel och bostäder, men ska
självklart vara en medspelare i den
framtida utformningen.

2016

(Fritids- och folkhälsonämnden)
Skaterampen på Norrby ska i
samråd med ungdomar i
området ersättas, antingen med
ramp eller annan ersättning
beroende på hur samrådet
utfaller.

Genomfört

Efter samråd med ungdomar på Norrby
har det framkommit att det inte finns
något intresse för en ny ramp.
Ungdomarna vill i stället att området
görs i ordning med en aktivitetsyta där
exempelvis ett utomhusgym eller en
hinderbana kan anläggas.
(Fritids- och folkhälsonämnden)

2017

Avsluta

Uppdrag

Status
2017

Kommentar

År som
uppdraget
startar

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

Delvis
genomfört

Badplatsutredningen är klar och ska
redovisas på nämndens aprilmöte.

2017

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

Delvis
genomfört

Avsluta

(Fritids- och folkhälsonämnden)

En arbetsgrupp är bildad och arbetet
har startat. En första delredovisning
kommer senast i juni månad och planen
kommer att antas i Fritids- och
folkhälsonämnden under tertial 3 2018.

2017

(Fritids- och folkhälsonämnden)
Fritids- och folkhälsonämnden
får i uppdrag att erbjuda stöd till
ortsråden.

Genomfört

Under året har vi startat upp ett
organiserat samarbete i de fyra olika
serviceorterna; Dalsjöfors, Fristad,
Viskafors samt i Sandared. Vi har en
kontaktperson från förvaltningen i
respektive Ortsråd/Intresseförening
som fungerar som "en väg in"
avseende de kommunala frågorna.
Kontakpersonerna är adjungerande i
respektive styrelse.

2017

Avsluta

2017

Avsluta

2017

Avsluta

(Fritids- och folkhälsonämnden)
Kulturnämnden, tillsammans
med Fritids- och
folkhälsonämnden och lokala
utövare, får i uppdrag att finna
formerna för och införa en
öppen vägg, det vill säga en för
alla öppen möjlighet att uttrycka
sig konstnärligt offentligt.

Genomfört

Den öppna väggen invigdes på
Magasinsgatan den 3:e september.
(Kulturnämnden)

Individ- och
familjeomsorgsnämnden får i
Genomfört
uppdrag att utreda införande av
ett stödboende för personer som
har varit i missbruk.

Nämnden har utifrån uppdraget utrett
frågan och beslut har fattats att starta
upp ett drogfritt stödboende under
senare delen av 2018. Nämnden har
gjort en framställan till
Lokalförsörjningsförvaltningen utifrån
behovet av gemensamhetsutrymmen
och lägenheter till stödboendet.
(Individ- och familjeomsorgsnämnden)

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

Delvis
genomfört

Nämnden har i samarbete med andra
berörda nämnder gett i uppdrag till en
arbetsgrupp att komma med förslag på
hur handläggningen kring sociala
bostäder ska tydliggöras. För
närvarande är mandat och
befogenheter delade mellan Individoch familjeomsorgsnämnden och
Arbetslivsnämnden. Arbetsgruppen har
arbetat med ett förslag till en
boendesocial enhet och boendesocial
insats som gör att utredning, beslut och
insatser kring sociala kontrakt blir
tydligare.
(Individ- och familjeomsorgsnämnden)

2017

Uppdrag

Kommentar

År som
uppdraget
startar

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

Ett arbete har inletts under 2017 för att
samordna anskaffning av bostäder till
de som står utanför bostadsmarknaden.
Syfte är att tillskapa en väg in för
bostadsbolagen till Borås Stad för
denna målgrupp samt en väg för Borås
Stad till bostadsbolagen när det gäller
anskaffning av bostäder för de som av
olika skäl har svårt att komma in på
bostadsmarknaden. Arbetet beräknas
ta fram förslag till samordning under
första halvan av 2018.
(Individ- och familjeomsorgsnämnden)

2017

Regelverket för LSS-boenden
ska ses över i syfte att
möjliggöra för boenden att
drivas i kooperativ form.

Sociala omsorgsnämnden har gjort en
utredning under 2016. Utredningen
visar att kooperativa driftsformer av
LSS-boenden endast är möjligt om det
genomförs en upphandling.
Upphandlingen kan ske genom
tillämpning av Lagen om offentlig
upphandling (LOU 207:1091) eller
genom införandet av ett
valfrihetssystem enligt Lagen om
valfrihetssystem (LOV 2008:962).
(Sociala omsorgsnämnden)

2016

Avsluta

Verksamheten är i full gång sedan
2017-09-01. Det har pågått ett intensivt
arbete med att identifiera och kartlägga
antalet personer som tillhör
verksamhetens målgrupp. Samverkan
med Borås stads demensteam och
primärvården har genomförts för att nå
ut med information om
dagverksamheten.

2017

Avsluta

Sociala omsorgsnämnden ska
under 2017 starta en daglig
verksamhet för yngre dementa.

Status
2017

Genomfört

Genomfört

Avsluta

(Sociala omsorgsnämnden)
Vård- och äldrenämnden får i
uppdrag att utreda behovet och
lägga fram förslag till utbyggnad
av nya boenden. Både riktlinjer
och antal platser för både
korttids- och vård- och
omsorgsboende ska ses över.
Möjligheten att samlokalisera
nya förskolor och nya
äldreboenden ska beaktas.
Under året ska vård- och
äldrenämnden se över
regelverket för
trygghetsbostäder och föra
dialog med såväl allmännyttiga
som privata aktörer för att
uppmuntra byggande av
trygghetsbostäder i hela
kommunen.

Delvis
genomfört

Vård- och äldrenämnden har i maj
skickat en begäran till
Lokalförsörjningsnämnden om en
utredning inför en förstudie för ett nytt
vård- och omsorgsboende. Nämnden
har under året tagit fram förslag till
riktlinjer för vård- och omsorgsboende.
Riktlinjer för korttidsvård kommer att tas
fram under 2018.

2017

(Vård- och äldrenämnden)
Genomfört

Regelverket för trygghetsbostäder är
reviderat och beslutat av
Kommunfullmäktige.
Dialog pågår mellan allmännyttans
presidier och Vård- och äldrenämndens
presidium gällande
ombyggnation/nybyggnation av
trygghetsbostäder. De privata aktörerna
har bjudits in till dialog 2017-12-18 men
mötet är framflyttat till 2018-03-02 på
grund av lågt antal anmälningar.
(Vård- och äldrenämnden)

2017

Avsluta

Uppdrag

En särskild boendeform
”trygghetsboende plus” med fler
trygghetsskapande insatser ska
utredas.

Status
2017

Genomfört

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

Trygghetsboende plus har utretts och
ett pilotprojekt kommer att genomföras
med start första kvartalet 2018.
Pilotprojektet ska utvärderas efter nio
månader. De lägenheter som är
aktuella för pilotstudien är två
lägenheter på Dalsjövägen 25 F i
Dalsjöfors och två lägenheter på Gamla
kyrkvägen 6 i Fristad.

2017

Avsluta

Medel är överförda från Vård- och
äldrenämnden till Fritid- och
folkhälsonämnden (Träffpunkt
Simonsland) där tjänsten som
syninstruktör utökades med att även
innefatta hörselinstruktör.
(Vård- och äldrenämnden)

2017

Avsluta

De lokala 10 öppna mötesplatserna för
seniorer har under 2017 samordnats
under en chef. Grundbemanningen har
setts över för att ge mötesplatserna
likvärdiga förutsättningar. Vid
nyrekrytering ser verksamheten över
vilken kompetens som behövs,
exempelvis hälsopedagoger med olika
inriktning.
Arbetet på mötesplatserna skall
utformas utifrån de fyra hörnpelarna
som enligt folkhälsoinstitutet är social
gemenskap och stöd, meningsfullhet
och delaktighet, fysisk aktivitet och
goda matvanor. All personal har under
hösten gått en tvådagarsutbildning i hur
man bemöter/upptäcker personer med
psykisk ohälsa.
Mötesplatserna har påbörjat arbetet att
vara mer mobila och startat upp arbetet
på andra mindre orter, de har också
påbörjat ett samarbete med Fritid- och
folkhälsa kring de öppna
mötesplatserna för alla åldrar som drivs
av dem. Parcyklar är inköpta för att
främja fysisk aktivitet, även ipads,
projektorer mm är inköpta för att möta
framtidens behov av teknik och en
person är from 2018 frikopplad att på
50% för att åka runt på mötesplatserna
och anordna internetcaféer.
Mötesplatserna har tagit fram en folder
och varit ute och informerat om sin
verksamhet i diverse sammanhang.
En förstudie är påbörjad som skall
färdigställas under januari 2018 för att
ge underlag till hur nämnden skall
arbeta med uppsökande verksamhet.

2017

Avsluta

(Vård- och äldrenämnden)
Vård- och Äldrenämnden ska
erbjuda en
hörselinstruktörsfunktion.

Vård- och äldrenämnden får i
uppdrag att utveckla de lokala
träffpunkterna för äldre.

Genomfört

Genomfört

(Vård- och äldrenämnden)

Uppdrag

Vård- och äldrenämnden ska
fortsätta utveckla användningen
av IKT i äldreomsorgen.

Status
2017

Genomfört

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

Trygghetskamera har implementerats
som en ordinarie tjänst i vård- och
äldreförvaltningen. Avtal och utrustning
med internlarmen på vård- och
omsorgsboende och korttidsenhet har
anpassats/justerats/uppgraderats.
Funktion som genererar larm när
brukare lämnar vård- och
omsorgsboende (GPS) testas på två
enheter. Arbete med en ny upphandling
för trygghetslarm, trygghetskamera,
larmtillbehör/välfärdsteknik har
påbörjats. En utredning av nuvarande
modell och framtida behov av
webbinköp har genomförts och en
upphandling kommer påbörjas i början
av 2018.

2017

Avsluta

Under året har alla undersköterskor,
vårdbiträden på vård- och
omsorgsboende och korttidsenheter
samt biståndshandläggare utbildats i
bemötande vid demenssjukdom.
(Vård- och äldrenämnden)

2017

Avsluta

Vård- och äldrenämnden har i maj
skickat en begäran till
Lokalförsörjningsnämnden om en
utredning inför en förstudie för ett nytt
vård- och omsorgsboende. Utredningen
har ännu inte påbörjats. En del av
utredningen är också att revidera
lokalprogrammet för vård- och
omsorgsboende.
(Vård- och äldrenämnden)

2017

Avsluta

Under 2017 påbörjades
innovationsprojektet Kofferten och
delområdet E-vågen i samverkan med
SÄS och vård- och äldreförvaltningen
Borås Stad. Målgruppen i E-vågen är
hjärtsviktspatienter, som ofta på grund
av att de samlar på sig vätska, går upp i
vikt får uppsöka akutsjukvården och blir
inlagda. Projektet ska möjliggöra att
arbeta preventivt genom om att vikten
mäts och följs digitalt via en sensor i
sängen. Avviker vikten kommer
hemsjukvårdens sjuksköterskor i
samverkan med sjuksköterskor på
hjärtsviktsmottagningen i ett tidigt
skede kunna sätta in åtgärder i hemmet
och förhoppningsvis behöver patienten
inte uppsöka sjukhusvård.
(Vård- och äldrenämnden)
Vård- och Äldrenämnden
uppdras utbilda personalen i
bemötandefrågor för att på ett
bättre sätt möta de äldre och
deras anhöriga.
Under året ska Vård- och
äldrenämnden planera för ett
nytt boende för äldre i de
centrala delarna av Borås.

Genomfört

Delvis
genomfört

Uppdrag

Vård- och Äldrenämnden
uppdras utreda och definiera
den ekonomiska brytpunkten
mellan hemtjänst och vård- och
omsorgsboende.

Status
2017

Genomfört

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

Den ekonomiska brytpunkten mellan
insatser i ordinärt boende och en plats
på vård- och omsorgsboende har
definierats. Kostnaden för respektive
insats i ordinärt boende har gjorts känd
för biståndshandläggarna och en
beräkningsmodell/räknesnurra har
tagits fram för att förenkla hanteringen.
En rutin för arbetssättet och
räknesnurran implementerades under
maj månad.

2017

Avsluta

2017

Avsluta

2015

Avsluta

(Vård- och äldrenämnden)
Vård- och Äldrenämnden
uppdras utreda och modifiera
kvarboendeprincipen så att den
stämmer överens med
människors förväntningar på
äldreomsorgen.

Genomfört

Bakgrunden till och innebörden av
kvarboendeprincipen finns återgiven i
delrapporten Tillgängliga bostäder för
äldre som Stadsdelsnämnden Öster
beslutade om 2016.
Vård- och äldrenämnden har under året
definierat den ekonomiska brytpunkten
mellan insatser i ordinärt boende och
en plats på vård- och omsorgsboende.
Den enskilde ska erbjudas en plats på
vård- och omsorgsboende vid den
ekonomiska brytpunkten, vilket har
skrivits in i nämndens förslag till
riktlinjer för bistånd till vård- och
omsorgsboende. Nämnden har också
beslutat om ett pilotprojekt med
trygghetsboende plus. I regler för
trygghetsbostäder har kriterier för att ge
den äldre förtur till en trygghetsbostad
skrivits in. Dessa beslut och de
boendeformer som erbjuds tillmötesgår,
så långt det är möjligt, människors
möjlighet till inflytande över var man
ska bo.
(Vård- och äldrenämnden)

Kommunala riktlinjer för
biståndsbedömning till vård- och
omsorgsboende ska tas fram av
Stadsdelsnämnd Öster.
Uppdraget tas över av Vård- och
äldrenämnden

Genomfört

Vård- och äldrenämnden har tagit fram
ett förslag till riktlinjer för vård- och
omsorgsboende. Riktlinjerna fastställs
av Kommunfullmäktige.
(Vård- och äldrenämnden)

Uppdrag

Olika typer av boenden ska
finnas, från trygghetsboenden till
kompletta vård- och
omsorgsboenden. Kommunen
har en viktig roll i att stimulera
tillkomsten av sådana boenden
och en plan som bland annat
fastställer hur detta arbete ska
bedrivas ska finnas klar under
2016.

Status
2017

Genomfört

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

Nämnden har under 2017 beslutat om
ytterligare en nivå av boendeform
"Trygghetsboende plus". Ett pilotprojekt
kommer att pågå under 2018. De som
kan erbjudas dessa platser är de
personer som fått avslag till vård- och
omsorgsboende.

2016

Avsluta

I de reviderade reglerna för
trygghetsbostäder har kriterier för att ge
den äldre förtur till en trygghetsbostad
skrivits in. Dessa beslut och de
boendeformer som erbjuds tillmötesgår,
så långt det är möjligt, människors
möjlighet till inflytande över var man
ska bo.
Nämnden har en pågående dialog med
de kommunala fastighetsbolagen
gällande behovet av fler
trygghetsbostäder.
(Vård- och äldrenämnden)

AB Bostäder uppdras att
fortsätta med omdaningen av
Hässle torg.

Delvis
genomfört

KS beslutade att godkänna hyresavtalet
mellan bolaget och LFF den 4 dec
2017.
Projektering av om- och tillbyggnaden
pågår
Entreprenadupphandling våren 2018
Dom nya lokalerna och tillhörande
utökad torgyta är planerad att vara klar
till 2019-04-01
(Kommunala bolag)

2015

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Uppdrag

Status
2017

Kommentar

År som
uppdraget
startar

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

Grundskole- och förskoleförvaltningen
har påbörjat denna översyn och
uppdraget beräknar att vara genomfört
och tillämpas fr om senast 2019.
(Kommunstyrelsen)

2015

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

Arbetet med åtgärdsplanen är
genomfört, med undantag av
ställningstagande avseende småskolor.
De förbättringsåtgärder som föreslås
införlivas i det löpande arbetet med
lokalresursplanen. Några åtgärder
påverkas av det obligatoriska skolvalet
och utvecklingen följs fortlöpande av
berörda nämnder/förvaltningar.
Uppdraget slutförs under 2018.

2016

Delvis
genomfört

Avsluta

(Kommunstyrelsen)
Stadsdelsnämnd Norr uppdras
att inrätta funktion elevombud.
Uppdraget tas över av
Kommunstyrelsen
En hälsofrämjande fond för
ungdomar mellan 13 och 25 år
som önskar söka medel för t.ex.
aktiviteter, material, föreläsare
eller studiebesök ska inrättas av
Fritids- och folkhälsonämnden.
Det finns ingen kommunal
fritidsgård i centrala Borås.
Stadsdelsnämnd Norr får
uppdrag att utreda
förutsättningarna för att starta en
fritidsgård på Norrmalm.
Uppdraget tas över av Fritidsoch folkhälsonämnden.

Genomfört

Rekrytering av elevombud pågår.
Funktionen kommer att finnas på plats
under våren 2018.

2016

Avsluta

(Kommunstyrelsen)
Delvis
genomfört

Genomfört

Ett förslag har tagits fram och kommer
att redovisas för Fritids- och
folkhälsonämnden T1 2018. (Fritidsoch folkhälsonämnden)

2015

Stadsdelsförvaltningen Norr har tidigare
utrett frågan och var nöjd med den
samverkan som sker med
Kulturföreningen Tåget och Svenska
Kyrkan. Dessa bedriver öppen
ungdomsverksamhet med bidrag från
Borås Stad.
Fritidsgårdsverksamheten i Centrum
ingår som en del i den översyn som
pågår gällande en långsiktig
utvecklingsplan för fritidsgårdarna och
som beräknas vara klar under 2018.
(Fritids- och folkhälsonämnden)

2014

Delvis
genomfört

Uppdrag

Förskolenämnden ska utreda
behovet av en förskola på
Viared.

Förskolenämnden får i uppdrag
att se till att fördelningen mellan
förskollärare och barnskötare
ligger på 70 respektive 30
procent och i övrigt att all
personal har relevant utbildning.

Status
2017

Genomfört

Ej
genomfört

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

En utredning gällande om det finns ett
behov av en förskola på Viared har
genomförts. En medborgardialog med
syfte att fånga in behov och intresse för
en eventuell förskola på Viared och en
kompletterande enkätundersökning
med samma frågeställning har gjorts.
Utgångspunkten har i första hand varit
att undersöka intresset hos de personer
som arbetar i Viared men som inte bor i
området. Antalet boende i
Viaredsområdet är i sig inte tillräckligt
många för att det skulle motivera en ny
förskola i området. Det finns i dagsläget
närliggande förskolor där barnen får en
placering. För lokalisering har Viareds
industriområde varit utgångspunkt i
utredningen och gällande det området
pekar Samhällsbyggnadsförvaltningen
på problemaspekter som buller och
utsläpp från industrin. Resultatet från
medborgardialogen och
enkätundersökningen, tillsammans med
expertkunskap från
Samhällsbyggnadsförvaltningen, pekar
på att det i dagsläget inte är motiverat
med en förskola i Viareds
industriområde. Skulle förutsättningarna
ändras, i form av mer inflyttning,
behöver frågan eventuellt aktualiseras
igen. Lokaliseringen behöver i det
skedet i så fall noga utredas, med tanke
på att Viared är ett växande
industriområde. (Förskolenämnden)

2017

Avsluta

Att arbeta för att fördelningen mellan
förskollärare och barnskötare är 70
respektive 30 procent är ett långsiktigt
arbete. Förvaltningen har initierat
valideringsinsatser för att öka andelen
utbildade barnskötare och förskollärare.
Under 2017 har åtta personer påbörjat
validering till förskollärare och 20
medarbetare har genomgått
valideringsutbildning till barnskötare.
Ytterligare 19 studerar med 25 %
bibehållen lön. (Förskolenämnden)

2017

Avslutas som
uppdrag.
Kommunfullmä
ktige fastslog i
budget 2018
att uppdraget
fortsättningsvis
ska gälla för
nämndens
verksamhet.

Uppdrag

Förskolenämnden får i uppdrag
att i samverkan med
Lokalförsörjningsnämnden
ytterligare undersöka
möjligheterna att få till fler
förskoleplatser genom att
förhyra förskolelokaler.

Status
2017

Genomfört

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

Förskolenämnden och
Lokalförsörjningsnämnden träffades
under våren och gav
förvaltningscheferna uppdraget.
Förvaltningscheferna, tillsammans med
presidierna, har sedan träffat privata
fastighetsägare och diskuterat frågan.
Lokalförsörjningsförvaltningen arbetar
nu vidare med uppdraget.

2017

Avsluta

2017

Avsluta

För 2018 är det till exempel klart att
Borås stad kommer att hyra lokaler för
en förskola i området Backadalen på
Bergsäter, där en privat aktör kommer
att exploatera. Förskolan kommer att
ligga i bottenplan i en av byggnaderna.
(Förskolenämnden)
De nämnder som berörs av
barns och ungas utbildning ska
under grundskolenämndens
ledning samverka för att erbjuda
elever med AST
sammanhängande stöd under
utbildningen – en röd tråd –
genom hela skolsystemet.

Genomfört

En arbetsgrupp med representanter
från de tre förvaltningarna inom
utbildningsklustret har arbetat med
uppdraget och färdigställt en rapport.
Rapporten beskriver nuläget och
föreslår konkreta åtgärder för det
fortsatta förbättringsarbetet inom detta
område. En gemensam plan för
kompetensutveckling på
Gymnasieskolan, Grundskolan och
Förskolan om elever med
autismspektratillstånd (AST) är också
framtagen. Förskoleförvaltningen
genomförde redan under våren 2017
olika kompetensutvecklingsinsatser
gällande barn med AST.
Återkommande utbildningar kommer
även att ske under 2018.
Under 2017 har även nya rutiner för
övergångar för barn och elever i behov
av särskilt stöd tagits fram och
beslutats. Denna rutin ska säkerställa
att barns och elevers behov av stöd
tillgodoses under hela utbildningstiden.
(Förskolenämnden,)
Gemensam plan för
kompetensutveckling på
Gymnasieskolan, Grundskolan och
Förskolan om elever med AST är
framtagen. Återkommande utbildningar
kommer att ske från och med
vårterminen 2018.
(Grundskolenämnden)
I samverkan med
Grundskoleförvaltningen och
Förskoleförvaltningen har en
utredning/kartläggning genomförts samt
en plan för det fortsatta gemensamma
arbetet tagits fram. (Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden)

Uppdrag

Grundskolenämnden ska utreda
vilka skolor som särskilt behöver
extra resurser för att öka
elevernas måluppfyllelse och
avsätta 6 miljoner kronor för att
stärka dessa skolor.
Grundskolenämnden får i
uppdrag att initiera arbetet med
att bygga en ny centralt belägen
grundskola.

Under 2017 ska
grundskolenämnden gå från
planering till praktik i att starta
ett tolerans- och
värdegrundsarbete, liknande det
som fanns tidigare under
namnet ”Bra kompis”. Minst två
skolor ska omfattas av försöket.

Status
2017

Genomfört

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

Resurser är fördelade till de mest utsatt
skolorna inom ramen för KALsatsningen.

2017

Avsluta

Uppdraget har rapporterats i lokalplan
2017 som GRN behandlade vid sitt
sammanträde i juni 2017. Lokalplanen
är därefter överlämnad till
Lokalförsörjningsnämnden som
underlag för deras samlade lokalplan
för Borås stad. (Grundskolenämnden)

2017

Avsluta

Två högstadieskolor har genomfört
värdegrundsresa under HT17 till
Auschwitz.

2017

Avsluta, se
bilaga

(Grundskolenämnden)

Genomfört

Genomfört

(Grundskolenämnden)

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

Delvis
genomfört

Grundskolenämnden har reviderat
formerna för rapportering som skall
avges. Rapporteringen är därmed
mindre omfattande avseende såväl
innehåll som frekvens. Därmed också
mer effektiv. Arbetet är emellertid inte
avslutat utan fortgår under 2018.
(Grundskolenämnden)

2017

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

Delvis
genomfört

Styrdokument avseende tillämpning av
samt former och övriga villkor för hjälp
med läxor och annat skolarbete enligt
bestämmelserna i ”Förordning
2014:144 om statsbidrag för hjälp med
läxor eller annat skolarbete” togs fram
171128; presenterades för idéburna vid
nätverksmöte inom ramen för
Överenskommelsen samma dag.
Uppföljning kommer att ske vid
nätverksmöte 180213. I övrigt har flera
föreningar sedan tidigare erbjudit
läxhjälp i egen regi med stöd från FoF.
De flesta av dessa föreningar
lokaliseras till Norrby; några enstaka på
Hässleholmen. (Grundskolenämnden)

2017

Det finns ett
statsbidrag
som föreningar
kan söka
direkt från
Skolverket

Uppdrag

Lärare ska inom ramen för det
skollyft som beslutades i budget
2015 även kunna ges möjlighet
till kompetensutveckling inom
specialpedagogik och svenska
2.

Status
2017

Genomfört

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

De särskilt avsatta medlen för
kompetensutveckling har använts till
matematiklyftet, Borås Stads
lässatsning, ämnesträffar för lärare i
praktiskestetiska ämnen som letts av
förstelärare, för förstelärares uppdrag
på respektive skola och för
utbildningsinsatser gällande digitalt
lärande. Under höstterminen 16
genomfördes dessutom slöjdlyftet,
leddes av förstelärare. Projektet Tidiga
insatser för ökad skolnärvaro
genomförs och beräknas vara avslutat
under 2018. Lärare har tack vare
lärarlyftet getts möjlighet att
kompetensutvecklas inom SvA och
Specialpedagogik med bibehållen lön
på 80% som staten bekostat.
(Grundskolenämnden)

2017

Avsluta

2017

Avsluta

Genomfört på samtliga skolor genom
att det framgår i anvisningarna för
Skollyftet att möjligheten finns.
(Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden)
Under 2017 ska
Grundskolenämnden och
Genomfört
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden införa
digital elevakt.

En systemansvarig är anställd som har
uppdrag att arbeta med införandet av
ProReNata elevaktssystem.
Utbildningsinsatser planeras och
elevakten ska vara införd under våren
2018. (Grundskolenämnden)
Infört Prorenata på samtliga
gymnasieskolor och inom
gymnasiesärskolan. (Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden)

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

Grundskolenämnden uppdras
införa aktivt och obligatoriskt
skolval med gemensam kö.
Varje grundskola i Borås ska
avsätta en summa pengar som
ställs till elevrådets fria
förfogande, som en del i arbetet
med att öka elevers möjlighet till
verkligt inflytande över sin
arbetsplats.

Delvis
genomfört

Genomfört

Genomfört

Nämnden bedömer att denna satsning
ger en kostnad på 1100 tkr per år som
inte ryms i kommunbidraget.
Särlaskolan har fått uppdraget att starta
en profilerad utbildning i matematik i
samverkan med en gymnasieskola.
Arbete pågår för att få detta till stånd.
Den särskilda möjlighet till
Spetsutbildning som funnit under en
försöksperiod där skolor kunde ta emot
elever vid sidan om närhetsprincip, ge
gymnasiebetyg och ha inträdesprov, är
stängd. Därför genomförs istället en
slags profilering som står öppen för alla
elever som bereds plats på skolorna.
(Grundskolenämnden)

2017

Skolvalet är genomfört. Beslut om
placeringar fattas i januari/februari
2018. (Grundskolenämnden)

2017

Avsluta

Alla skolor avsätter en summa pengar
som elevrådet får disponera för olika
ändamål. Elevrådet involveras i sitt
skolas utvecklingsarbete; de aktiviteter
som organiseras ingår i skolans
utvecklingsplan. (Grundskolenämnden)

2016

Avsluta

Uppdrag

Status
2017

Värdegrund/toleransarbetet Bra
kompis ska återinföras i Borås
Stads grundskolor.

Genomfört

Konceptet ”Gående skolbuss”
ska provas av en skola i varje
stadsdel och därefter
utvärderas.

Genomfört

Gymnasie- och
Vuxenutbildningsnämnden
uppdras utreda formerna för och
därefter erbjuda en kurs i hur
man startar eget företag i
Sverige för de elever som
studerar på Sfi.

Genomfört

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

Två skolor har rest med sina elever i åk
9 till Auschwitz inom ramen för detta
projekt. Syftet med resan, att ge elever
ökad kunskap och erfarenhet om
förintelsetiden i Tyskland, dess orsaker
och konsekvenser, upplever elever,
medföljande lärare och skolledare har
nåtts. (Grundskolenämnden)

2016

Avsluta,
dubblett

Konceptet "Gående skolbuss" är sedan
tidigare under stadsdelsorganisationen
prövat och utvärderat i flera skolor.
Slutsatser är dragna. Resultaten är
också sedan tidigare redovisade till
Kommunstyrelsen.
Grundskolenämnden anser i och med
detta att uppdraget är genomfört, och
att inga fler försök behöver göras.
(Grundskolenämnden)

2015

Avsluta

Under hösten har Vuxenutbildningen,
Arbetslivsförvaltningen och Almi träffats
och diskuterat frågan. Almi har kurser
för Starta eget. De bidrar med
rådgivning, inspiration och finansiering
med hjälp av konsultinsatser. Sedan år
2000 har de haft ca 150-200 infoträffar
och hjälpt 70-80 individer att starta
eget. Oftast anställs landsmän eller
andra nysvenskar vilket bidrar till ökade
arbetstillfällen. Av de som startar är det
ca 30% efter 5 år som fortfarande är
verksamma. Denna siffra skiljer sig inte
mycket från vanliga svenska företag.
För 2018 planeras följande aktiviteter:
Jobb Borås kommer i vår att hålla en
serie med föreläsningar som de kallar
för Framsteget. Föreläsningarna hålls
varje onsdag eftermiddag och teman
kommer bland annat att vara Starta
eget, egenanställning och sociala
företag. Alla de elever som vi
samarbetar kring är då välkomna.
Träffarna informeras om på Sjuhärads
samordningsförbunds hemsida, på
Jobb Borås Facebooksida och via
elevernas handläggare. (Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden)

2017

Avsluta.
Samarbete
med arbetsförmedlingen
kring dessa
frågor finns
redan.

Företagande växer genom samverkan
Uppdrag

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

Uppdraget genomfördes genom beslut
av riktlinjer i Kommunfullmäktige 201704-27.
(Kommunstyrelsen)

2015

Avsluta

Tjänsten är inrättad och verksam.
(Kommunstyrelsen)

2017

Avsluta

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

Under uppbyggnad.
(Kommunstyrelsen)

2017

Indikatorn ”Antal personer med
arbetsmarknadsanställningar” Genomfört
förnyas till budget 2018.
Kommunstyrelsen svarar för
att ta fram en justerad
indikator

Indikatorn har tagits bort från och med
Budget 2018.

2017

Kommunstyrelsen uppdras ta
fram en etableringspolicy.

Pågår, under politisk beredning.
(Kommunstyrelsen)

Kommunstyrelsen får i
uppdrag att under 2015
utarbeta ett markstrategiskt
program. Borås Stad är en
betydande markägare som
behöver kunna erbjuda färdig
tomtmark för företag och
institutioner som en naturlig
och självklar del i kommunens
näringslivspolitik. I
programmet ska redovisas
ambitioner och syn på
kommunens markinnehav,
markanvändning,
markanvisningar och
markpriser.
En samordningsfunktion för
landsbygdsinriktad
näringslivsutveckling ska
finnas under
Kommunstyrelsen.

Status 2017

Genomfört

Genomfört

Delvis
genomfört

(Kommunstyrelsen)

2017

Avsluta

Uppdrag

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden får i
uppdrag att tillsammans med
Arbetslivsnämnden erbjuda
möjlighet att kombinera SFI
med praktik för att kunna lära
svenska på jobbet.

Status 2017

Genomfört

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

För personer som läser SFI och även är
arbetssökande (inskrivna vid
arbetsförmedlingen), är rutinen att all
praktik skall samordnas av
Arbetsförmedlingen, vilket bör påtalas
för eleven, så att inte eleven riskerar att
mista eventuell statlig ersättning.
Arbetsförmedlingen planerar för praktik
inom lämpligt område tillsammans med
den sökande (eleven), och kan vända
sig till Jobb Borås enligt upparbetade
rutiner för en praktikplats inom någon
verksamhet i Borås stad. För praktik i
näringslivet eller övriga offentliga
sektorn sköter Arbetsförmedlingen
detta själva, alternativt tar hjälp av
upphandlad privat aktör. För elever som
inte är arbetssökande, finns möjlighet
om eleven själv vill och har utrymme för
detta, att vuxenutbildningens studieoch yrkesvägledare uppmanar eleven
att kontakta Jobb Borås och skriva in
sig med egenansökan och få hjälp med
praktikplats För elever som försörjs
genom Borås stads försörjningsenhet
är det krav att eleven deltager i sk.
kompetenshöjande verksamhet (oftast
praktik) vilket löses genom
försörjningsenheten som skriver in
eleven på Jobb Borås. (Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden)

2017

Avsluta.
Samarbete
med arbetsförmedlingen
kring dessa
frågor finns
redan

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

Förslag till ny översiktsplan väntas
antas våren 2018. Under tiden pågår
arbete med uppdraget kring förtätning
av stadskärnan, i enlighet med det som
Översiktsplanen kommer att förorda.
(Kommunstyrelsen)

2015

Livskraftig stadskärna
Uppdrag

Status
2017

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

Uppdrag

Status
2017

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

Samarbete för att underlätta och
förbättra samhällsbyggnadsprocessen
har genomförts dels genom 2017 års
nämndövergripande arbete med
"Samarbetsuppdraget inom
Samhällbyggnadsprocessen", dels
genom kontinuerliga
presidieöverläggningar inom sektorn
samhällsbyggnad. Dessa arbeten har
bidragit till bättre samsyn och förståelse
mellan verksamheter och att jobba med
längre planeringshorisonter. Därutöver
har Kommunfullmäktige antagit
Riktlinjer för markanvisningar samt
Riktlinjer för markförvärv och
försäljning. Detta för att tydliggöra och
underlätta processen för byggherrar.

2016

Avsluta

2017

Avsluta

Kommunstyrelsen har aktivt
markanvisat flera områden för bostäder
i staden, ex Bergsbo, Sjöbo, Norrmalm,
Brämhult, Viskafors och Dalsjöfors.
Detta arbete fortsätter.
(Kommunstyrelsen)

2017

Avsluta

Indikatorn finns kvar i Budget 2018 men
målvärdet är justerat.
(Kommunstyrelsen)

2017

Avsluta

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

Förslaget till ny översiktsplan pekar ut
fyra stråk där kollektivtrafiken är väl
utbyggd. Översiktsplanen förväntas
antas under våren 2018.

2017

Lokalförsörjningsnämnden
uppdras att vid planering av
förskolor överväga och belysa
möjliga och framtida
samlokaliseringar av förskolor
med bostäder för äldre.

Att överväga möjligheten att
samlokalisera dessa verksamheter har
införts i Byggprocessens förstudiefas.
Fortsättningsvis kommer således denna
möjlighet att beaktas i samtliga projekt.
(Lokalförsörjningsnämnden)

2017

Avsluta

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit
fram ett förslag till träbyggnadsstrategi
som översänts till Kommunstyrelsen.
(Samhällsbyggnadsnämnden)

2016

Avsluta

Alla delar i byggprocessen som
påverkas av Borås Stads
Delvis
agerande ska ses över. Det ska genomfört
vara enkelt att komma igång
med byggen i Borås Stad.
Företag som vill bygga bostäder
får snabbare beslut när det
gäller planer, markanvisningar
och bygglov. Kommunstyrelsen
får i uppdrag att fastställa hur
översynen ska gå till.

(Kommunstyrelsen)
Kommunstyrelsen uppdras att
under 2017 tillämpa dubbel
markanvisning i minst ett fall.

Genomfört

En kommande markanvisningstävling i
centrum är påannonserad som dubbel
markanvisning. Målet är att samma
byggherre bygger centrala bostäder
samt bostäder även i mindre tätort.
(Kommunstyrelsen)

Kommunstyrelsen ska proaktivt
anvisa mark för bostäder och
verksamheter.

Indikatorn ”Andel av
ansökningarna om bygglov med
fullständiga handlingar som fått
beslut senast 8 veckor efter
ansökan, % ” förnyas till budget
2018. Kommunstyrelsen svarar
för att ta fram en justerad
indikator

Samhällsbyggnadsnämnden
uppdras att ta fram förslag på en
träbyggnadsstrategi.

Genomfört

Genomfört

Genomfört

Genomfört

(Kommunstyrelsen)

Uppdrag

Status
2017

Samhällsbyggnadsnämnden
uppdras att ta fram ett
arkitekturpolitiskt program.

Genomfört

Samhällsbyggnadsnämnden
uppdras utreda lämpliga platser
för stadsodling.

Genomfört

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

Delvis
genomfört

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

Samhällsbyggnadsnämnden har
arbetat fram ett arkitekturpolitiskt
program och översänt det till
Kommunstyrelsen.
(Samhällsbyggnadsnämnden)

2017

Avsluta

Samhällsbyggnadsnämnden har i
enlighet med uppdraget tagit fram en
rapport "Plats för stadsodling" och
översänt rapporten till
Kommunstyrelsen.
(Samhällsbyggnadsnämnden)

2017

Avsluta

Upphandlingen av nytt
parkeringsledningssystem avbröts av
Parkeringsbolaget i oktober 2017 sedan
upphandlingen blivit överklagad. Ny
kravspecifikation kommer att tas fram
av en arbetsgrupp där Tekniska
förvaltningen deltar inför ny
upphandling under 2018.

2015

Analys av förstärkt vägvisning kommer
att göras i samråd med
Parkeringsbolaget, som har uppdraget
att upphandla
parkeringsledningssystem.
Tekniska nämndens engagemang blir
aktuellt efter att
parkeringsledningssystemet är
upphandlat om det blir aktuellt med
åtgärder inom ramen för nämndens
väghållningsansvar. (Tekniska
nämnden)
Tidigare upphandling har efter
överklagan avbrutits och ny
upphandling görs med en uppdaterad
kravspecifikation för att få ett modernt
system som håller i framtiden. Målet är
att systemet ska minska söktrafiken,
göra det enklare att hitta parkering till
valt pris samt att trafiken kan ledas dit
man önskar vid olika tidpunkter.
Projektgrupp uppstartad med deltagare
från Parkeringsbolaget, Tekniska,
Koncerninköp, SPA, Miljö och IT.
(Kommunala bolag)
De kommunala bostadsbolagen
ska underlätta för hyresgäster
att ombilda fastigheter till
bostadsrätter eller
ägarlägenheter

Under beredning
Delvis
genomfört

2015

Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Uppdrag

Kommunstyrelsen ska under
året presentera ett förslag som
visar hur fler bostäder kan
byggas efter
kollektivtrafikstråken utanför
Borås centralort.

Status
2017

Delvis
genomfört

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

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

Förslaget till ny översiktsplan pekar ut
fyra stråk där kollektivtrafiken är väl
utbyggd. Översiktsplanen förväntas
antas våren 2018.
(Kommunstyrelsen)

2016

Avsluta,
dubblett

Inriktningsbeslut på hur ett införande
ska genomföras och finansieras har
beslutats på politisk nivå under
sensommaren. Under hösten påbörjade
ett arbete med att upphandla
distributionscentral och distributör samt
som vi aktiverade det lokala näringslivet
och förbereder kommande
livsmedelsupphandling för att införlivas
när samvarudistributionen är på plats.
Detta kommer att ta tid och planering.

2016

(Kommunstyrelsen)

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Uppdrag

Kommunstyrelsen får i uppdrag
att under 2015 utreda
”framtidens kollektivtrafik” och
att ta ett helhetsgrepp om den
långsiktiga trafikplaneringen
som är påbörjad och infogad i
en trafikstrategisk utredning.
Under 2014 ska
förutsättningarna för att införa
skolkort till samtliga
skolungdomar utredas.

Status
2017

Delvis
genomfört

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Utredningsarbetet har pågått under en
längre tid. Arbetet hänger samman med
budgetuppdraget för att frigöra Södra
torget från bussar. Beredning av
uppdraget kring Södra torget pågår och
beslut väntas 2018.

2015

(Kommunstyrelsen)
Genomfört

I budget 2018 beslutades att tillföra
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden 2,5 mnkr för
att erbjuda skolkort inom
kollektivtrafiken till samtliga
gymnasieelever fr om ht 2018. Beslutet
grundar sig på det utredningsuppdrag i
Kommunfullmäktiges budget 2012 som
Stadsdelsnämnden Norr genomförde
avseende samtliga skolungdomar samt
en kompletterande kostnadsberäkning
som Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
genomförde 2017.

2014

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

Avsluta

Delvis
genomfört

Utredning om bussarna genom centrum
och lokalisering av central bytespunkt
har varit på remiss. Inriktningsbeslut
förväntas tas våren 2018.
(Kommunstyrelsen)

2015

Avsluta, se
bilaga

Uppdrag

Kommunstyrelsen får i uppdrag
att utreda möjligheterna att
använda befintliga järnvägar
och/eller nybyggda spår för
pendeltågs-/spårvagnstrafik.

Status
2017

Genomfört

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

Västtågsutredningen har varit på remiss
under 2017. Kommunstyrelsen har den
4 december 2017 behandlat remissen,
dnr 2017-00673, och sänt svaret till
DKR/Boråsregionen. Det är Västra
Götalandsregionen som ska stå för
eventuell utbyggnad och trafikering i
regional plan. Uppdraget att utreda är
genomfört av Västra
Götalandsregionen.

2017

Avsluta

(Kommunstyrelsen)
Kommunstyrelsen får i uppdrag
att ta fram en cykelstrategi.
Kommunstyrelsen uppdras
inleda samtal med Västtrafik för
att en eller flera linjer i Borås
stadstrafik ska trafikeras med
elbussar.

Kommunstyrelsen uppdras
utreda kostnaderna för tillköp
hos Västtrafik så att närtrafiken
kan gälla även i de mindre
tätorterna som vi har i Borås.
Tekniska nämnden ska starta en
cykelpool/cykeluthyrning som är
tillgänglig för allmänheten, med
sikte på både arbetspendling
och turister.

Delvis
genomfört
Genomfört

Delvis
genomfört

Ett förslag till cykelstrategi väntas bli
klart under 2018.

2017

(Kommunstyrelsen)
Västtrafik har fått i uppdrag av Västra
Götalandsregionen att införa eldrift i
pågående affärsområde för linje 2.
Genomförande väntas ske 2018. Borås
Stad deltar i processen men kommunen
kommer ej behöva göra någon
infrastrukturell åtgärd. Uppdraget att
initiera samtalet är genomfört.
(Kommunstyrelsen)

2017

Diskussioner pågår om en avgränsning
av vilka orter som ska gälla för ett
sådant tillköp. Närtrafikens utbud har
utvecklats positivt senaste tiden.

2017

(Kommunstyrelsen)
Delvis
genomfört

Under 2017 ställde Västtrafik frågan om
Borås var intresserade av att införa ett
hyrcykelsystem i trafikhuvudmannens
regi. Borås är en av de städer som
Västtrafik är intresserad av att pröva
systemet i. Vi har sagt oss vara
intresserade av detta då det skulle
innebära ett mer professionellt system
med kopplingar inom regionen. Vi har
ännu inte fått någon tidplan på när ett
sådant system skulle kunna vara i drift.
Vi har goda förhoppningar om att bli
pilotkommun för att testa systemet.
Enligt uppgifter till oss är piloten tänkt
att göras till våren 2018. (Tekniska
nämnden)

2016

Avsluta

Uppdrag

Status
2017

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

Tekniska nämnden ska
inventera trafikfarliga miljöer och
föreslår åtgärder för att minska
riskerna. Bland annat behöver
trafiken göras tryggare på
Norrby och Hässleholmen.
Nämnden ska ta ett
helhetsgrepp där och presentera
förslag till lösningar.

Delvis
genomfört

Efter tidigare samråd med
boendegrupper på Norrby inleddes
arbetet med utförande av
trafiksäkerhetsåtgärder på
Värmlandsgatan, Bohusgatan och
Norrby Tvärgata. I september
påbörjades ombyggnad av
Östgötagatan och Norrby Torg.
Arbetena beräknas vara färdiga under
våren 2018. På Hässleholmen
genomförde Tekniska nämnden i
december 2016 en medborgardialog
om trafiksituationen inom området. För
att säkra situationen för oskyddade
trafikanter har en gång- och cykelbana
byggts utmed Åsvägen mellan
Brämhultsvägen och Gamla
Brämhultsvägen. För att dämpa farten
på trafiken söderifrån på Åsvägen
planeras anläggandet av en
cirkulationsplats i anslutning till Gamla
Brämhultsvägen som entré till området.

2016

Avsluta

Under 2017 anlades också
fartdämpande åtgärder vid förskolorna
vid Kransmossen och
Trandaredsgatan.
Arbetet med att ta fram en
sammanställd åtgärdslista för framtida
trafiksäkerhetsåtgärder pågår.
Åtgärderna enligt listan kommer att
utföras med tillgängliga budgetmedel
framöver. (Tekniska nämnden)

Uppdrag

Status
2017

Kommentar

År som
uppdraget
startar

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

Delvis
genomfört

Tekniska nämnden bygger infrastruktur
för öka antalet cyklister och locka fler till
hållbart resande. I anslutning till
byggande av cykelbanor anlägger vi
också cykelställ, inte som en enskild
åtgärd utan som del ingående i
systemet. I centrala delar byggs inte
enbart gatorna om utan det pågår och
har pågått ombyggnad av fastigheter
vilket innebär att planerade stråk för
cykel inte har kunnat genomföras som
planerats utan har fått tidsmässigt
anpassats till dessa arbeten.
Cykelstråket utmed Lilla Brogatan har
på grund av bygget på kvarteret Pallas
fått tidsförskjutas flera gånger. Vid
Resecentrum har planerad
cykelparkering inte kunnat effektuerats
p.g.a. att Jernhusen ännu inte har flyttat
undan en byggnad för sophantering, en
åtgärd som var utlovad under året.
Väderskyddet för cykelparkering står
färdigt för leverans.

2017

Utförda: Västerlånggatan plats för 44
cyklar.
Beställda: Vid resecentrum plats för 20
cyklar, Västerbrogatan plats för 16
cyklar (tidigare 4 bil-parkeringsplatser),
Lilla Brogatan plats för 32 cyklar (utmed
kvarteret Pallas), Strandpromenaden
ev. komplettering med cykelställ.
(Tekniska nämnden)

Avsluta

Uppdrag

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

Status
2017

Genomfört

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Tekniska nämnden anser att utbyggnad
av laddinfrastruktur ska föregås av
framtagande av kommunövergripande
riktlinje/strategi för laddning av elfordon.
Viktigt är också att bestämma vilka
roller förvaltningar/bolag/marknaden
ska ha vid etablering av publika
laddstationer t.ex: vilket är behovet,
vem ska äga och drifta
laddutrustningen, vilka platser ska
upplåtas med hänsyn till nuvarande och
framtida bebyggelse och infrastruktur.
Tekniska nämnden förutsätter att
nämndens uppdrag består i att inrätta
parkeringsytan för laddinfrastruktur på
gatumark och medverka till att andra
aktörer/elnätsbolag svarar för
installation och skötsel av
laddutrustningen. Bl.a. Stockholm och
Örebro anser att laddmöjlighet för
elcykel ska erbjudas i cykelgarage och
inte i gatumiljö p.g.a. stöldrisk och
osäkerhet kring hur många som faktiskt
vågar lämna sin elcykel utan tillsyn
under laddningstiden.

2017

En arbetsgrupp med deltagare från
berörda förvaltningar och bolag har
bildats för att samordna strategi och
utbyggnad av laddinfrastruktur inom
kommunen.
I cykelgaraget vid Resecentrum finns
idag möjlighet att ladda elcyklar.
Laddningsmöjligheter bör enligt
nämndens uppfattning ges där cyklar
ställs under längre tid t.ex. vid byte till
kollektivtrafik och på arbetsplatser där
det är möjligt att låsa in sin cykel för att
skydda laddningsutrustningen. Vid
kortare parkering i centrum finns inte
behov av laddning samtidigt som få är
beredda att lämna cykeln med laddare
vid ett cykelställ med laddstolpe.
(Tekniska nämnden)

Avsluta

Uppdrag

Investeringsanslaget för
cykelinfrastruktur har höjts
sedan förra året, och detta
anslag ska också ge utrymme
för ett intensifierat arbete med
att förtydliga cykelstråk och
markeringar av cykelbanorna.

Status
2017

Genomfört

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

All befintlig linjemålning förnyades
under år 2016, så även på
cykelbanorna. Beställning av
målningsprogrammet görs normalt två
gånger om året så även 2017. Det är
inte försvarbart ekonomiskt att satsa på
linjemålning i stor omfattning där
fibergrävningarna drar fram. Dock har
vår entreprenör, Servicekontoret, inte
kunnat effektuera våra beställningar
fullt ut på grund av andra åtaganden.

2017

Avsluta

2017

Avsluta

Efter semestern tog Tekniska
förvaltningen fram ett 3:e
målningsprogram med fokus på
cykelbanor. Exempel på sträckor som
förtätats med symboler är stråken
utmed Engelbrektsgatan,
Druveforsvägen, Lars Kaggsgatan,
Göteborgsvägen, Getängsvägen och
Kindsgatan. (Tekniska nämnden)
Tekniska nämnden ska
regelbundet inventera samt ta
fram åtgärdsplaner för osäkra
trafikmiljöer i Borås centralort
och i kransorterna.

Genomfört

Tekniska nämnden arbetar kontinuerligt
med trafiksäkerhetsarbete inom ramen
för de medel som ges för "Diverse
mindre gatuarbeten" i
investeringsbudgeten.
Under 2017 har trafiksäkerhetsåtgärder
utförts inom Norrby och vid förskolorna
vid Kransmossen och
Trandaredsgatan. (Tekniska nämnden)

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Uppdrag

När staden arrangerar
konferenser, bokar hotell och
köper mat ska Svanen-, Kravoch Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel
efterfrågas och
målnivå/indikatornivå för andel
ekologiskt/närproducerat
tillämpas.

Status
2017

Genomfört

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

Vid bokning av planeringskonferens med de
förtroendevalda har uppgifterna
kontrollerats. (Revisorskollegiet)

2017

Avsluta

Detta kommer att kräva en separat hotell/konferensupphandling, som vi inte har idag,
för att säkerställa att målnivå/indikatornivå
för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.
Det finns inga hinder idag att kräva Svanen, Krav- och Fairtrademärkning när staden
arrangerar konferenser, bokar hotell och
köper mat.
Vad gäller närproducerade livsmedel bör vi
ta ställning till om det är Borås Stads
definition som ska efterfrågas och om den
ska gälla på ett nationellt avtal. En utredning
på hur Borås Stad använder hotell- och
konferensanläggningar har påbörjats.
(Kommunstyrelsen)
Detta har införts i den rutin som

Uppdrag

Status
2017

Kommentar

förvaltningen använder vid dessa tillfällen.
Några konferanser arrangeras inte av oss.
(Lokalförsörjningsnämnden)
Berörda budgetansvariga och beställare har
informerats om uppdraget och tillämpar
anvisningarna i den löpande verksamheten.
(Samhällsbyggnadsnämnden)
Rutinen är numera inarbetad i
ledningssystemet och tillämpas vid såväl
arrangemang som inköp. (Servicenämnden)
Tekniska förvaltningen är miljöcertifierad
sedan 2014 och detta finns med som en del
i vårt miljöarbete. (Tekniska nämnden)
Förvaltningen har god medvetenhet och har
detta kriterium under beaktande vid val av
konferensanläggningar etc och efterfrågar
alltid miljömärkta alternativ inom kommunen.
Vid externa genomförande har ibland
kostnadsaspekten och avståndet viktats
högre. (Miljö- och konsumentnämnden)
När Fritids och folkhälsoförvaltningen köper
livsmedel till verksamheterna väljs alltid där
det är möjligt ekologiskt, palmoljefria och
fairtrade märkta produkter. Det finns också
med som en del av de miljölmål som
förvaltningen beslutat för 2018, att i den
mån det är möjligt välja miljövänliga
produkter. Förvaltningens miljömål finns
dokumenterade i Miljöhandboken som ligger
till grund för den miljöcertifiering som
förvaltningen erhöll 2017-11. Förvaltningen
har tagit fram egna riktlinjer och
inköpsrutiner vad gäller framförallt
livsmedel. (Fritids- och folkhälsonämnden)
Kulturförvaltningen arbetar aktivt med att
styra verksamheterna mot mer hållbara
inköp. Man väljer alltid det miljövänliga
alternativet när möjlighet ges. De praktiska
rutinerna för miljölkrav på produkter och
tjänster finns dokumenterat i den
Miljöhandbok som låg till grund för den
miljöcertifiering som förvaltning erhöll 201711. (Kulturnämnden)
Vid bokning av hotell och konferenser ska
beställare inom Förskoleförvaltningen
efterfråga Svanen-, Krav- och
Fairtrademärkning liksom närproducerade
livsmedel. Hotell och anläggningar som är
miljöcertifierade ska prioriteras framför
andra. Förvaltningen har bland annat via
månadsbrev informerat alla berörda om
vilka krav som skall ställas i samband med
bokning av hotell och konferenser.
(Förskolenämnden)
All berörd personal har informerats om
uppdraget. (Grundskolenämnden)
Uppdragsdirektiven är utgångspunkten för
verksamheterna och
förvaltningsadministrationen vid bokningar
och inköp. (Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden)

År som
uppdraget
startar

Avsluta

Uppdrag

Status
2017

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

Vid de konferenser som gjorts har detta
efterfrågats och även kontrollerats i
samband med genomförandet av
konferensen. (Individ- och
familjeomsorgsnämnden)
Vid de konferenser som gjorts har detta
efterfrågats och även kontrollerats i
samband med genomförandet av
konferensen. (Arbetslivsnämnden)
Rutin hos bokningsansvarig (Sociala
omsorgsnämnden)
Vid bokning av hotell och konferenser ska
beställare inom Vård- och äldreförvaltningen
efterfråga, Svanen-Krav och
fairtrademärkning liksom närproducerade
livsmedel. Hotell och anläggningar som är
miljöcertifierade ska prioriteras framför
andra. Förvaltningen har tagit fram en rutin
för vilka frågor som ska ställas vid
bokningar. (Vård- och äldrenämnden)
Kommunstyrelsen får i
uppdrag att under året ta fram Delvis
en strategi för grön IT som
genomfört
innebär bland annat att den
IT-hårdvara som kommunen
köper in ska ha en bra energioch miljöprestanda. En
utredning skall genomföras
under året.

Utredningen om en modern
utskriftshantering har resulterat i beslut om
införande av pull-print, vilket innebär att man
hämtar ut sin utskrift på valfri central
skrivare med hjälp av sitt tjänstekort. Detta
innebär stora miljövinster. Systemet införs i
takt med att tjänstekorten utfärdas och
skrivarna byts ut. En sammanhållen strategi
för Grön IT är under utarbetande.

2013

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

Ett tillägg till översiktsplanen inväntar att
förslaget till ny översiktsplan ska antas
2018. Under tiden pågår en analys om
landskapskaraktärer som utförs av
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Dialog om
arbetsmaterialet kring landskapet planeras
ske med bl a ortsråd under våren 2018.
Kartmaterial från Miljöförvaltningen finns för
indikationer på områden som kan upplevas
som tysta.

2015

(Kommunstyrelsen)
Kommunstyrelsen ska ta fram
en definition av
Genomfört
närproducerade livsmedel, att
ligga till grund för uppföljning
av ambitionen att år för år öka
den närproducerade andelen.

En definition av närproducerat är framtagen
och har antagits av Kommunfullmäktige
senhösten 2017.

För att göra miljöanpassningar
utifrån intentionerna i
Kemikalieplanen avsätts 1
miljon kronor i
investeringsbudgeten.

I väntan på ett statligt reglerat
rökförbud på lekplatser får
Tekniska nämnden i uppdrag

Genomfört

Genomfört

2017

Avsluta

En plan för miljöanpassningar har tagits
fram med fokus på att förbättra
inomhusmiljö i förskolor och skolor i
befintliga objekt. Förbättringar som av
kostnadsskäl inte genomförts tidigare är
prioriterade. Arbetet fortsätter enligt plan
2018. (Lokalförsörjningsnämnden)

2017

Avsluta, 1
mkr är avsatt
i inv.budget
2018

Arbetet med att skylta om befintliga
lekplatser är klart. Nyproducerade lekplatser
samt lekplatser som renoveras förses med
korrekt skyltning löpande. (Tekniska

2017

Avsluta

(Kommunstyrelsen)

Uppdrag

Status
2017

Kommentar

År som
uppdraget
startar

nämnden)

att skylta om att rökning
avråds.
Miljö- och
konsumentnämnden får i
uppdrag att öka inslaget av
uppsökande verksamhet när
det gäller Fairtrade City,
internt i Borås Stad och
externt mot medborgare och
företag,

Ej
genomfört

Inget arbete har skett inom Fairtrade City,
inledningsvis på grund av resursbrist och
under hösten med vetskap om förestående
flytt av arbetsuppgiften till annan förvaltning.
(Miljö- och konsumentnämnden)

2017

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

Delvis
genomfört

BEMAB samlar själva in och stödjer andra
aktörers insamling av rena textilier.
Problematiken kring textilåtervinning är
liknar den för plast. Produktion och
konsumtion är hög, insamling fungerar
relativt bra men bristen på avsättning gör
det svårt för avfallsbolagen att ekonomi i
hanteringen. Precis som plast är textilier ofta
blandmaterial och svåra att
materialåtervinna och det finns idag ingen
effektiv sortering för att särskilja olika
textilmaterial.
BEMAB och miljöförvaltningen deltar i eller
följer olika forsknings- och
utvecklingsarbeten, exempelvis Re:Textile
som är ett projekt inom Science Park Borås
som syftar till att utveckla nya
designprinciper, affärsmodeller, och
produktionssystem som möjliggör cirkulära
flöden i textilbranschen, http://retextile.se/.
Naturvårdsverket har på uppdrag av
regeringen tagit fram förslag för hur
hanteringen av textilier kan göras mer
hållbar:
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbetei-samhallet/Miljoarbete-iSverige/Regeringsuppdrag/Arkiv/Hanteringav-textilier/.
Miljö- och konsumentnämnden och Borås
Energi och Miljö AB arbetar alltså för att öka
förutsättningarna för textilåtervinning, men
har inte utrett något ytterligare
insamlingssystem. (Miljö- och
konsumentnämnden)

2017

Gummigranulat på konstgräsmattor och
dess påverkan på miljön och människor är
ett aktuellt ämne. Hittills har rapporter eller
undersökningar visat att inget tyder på
någon risk för människors hälsa.
Gummigranulatets bidrag till ökandet av
mikroplaster i sjöar och hav har inte
verifierats i någon vetenskaplig studie, utan
det finns fortfarande stor osäkerhet om hur
mycket som sprids, vilka vägar det tar och
vart det hamnar till slut. Någon fullgod
ersättning till gummigranulat på
konstgräsmattor finns inte idag.
Förvaltningen följer och deltar i ett
utvecklingsarbete tillsammans med
Naturvårdsverket och Svenska
fotbollsförbundet i syfte att minska
miljöpåverkan och minimera spridningen av

2017

Kostnad och tillvägagångssätt
för att avveckla användningen
av plast/gummigranulat i
konstgräsmattor ska utredas.

Avsluta

Genomfört

Avsluta

Uppdrag

Status
2017

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

granulatet samt försöka hitta en lämplig
ersättning till gummigranulatet. (Fritids- och
folkhälsonämnden)

Ekonomi och egen organisation
Uppdrag

Kommunstyrelsen ansvarar för
att Saltemads
campingverksamhet säljs
alternativt läggas ut på
entreprenad under 2015.
Marken ska ej säljas.
Kommunstyrelsen ska utreda
om driften av Stadsparksbadet
lämpligare kan ske på
entreprenad.

Status
2017

Delvis
genomfört

Delvis
genomfört

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

Delvis
genomfört

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

Delvis
genomfört

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Ärendet är under politisk beredning.
Alternativ placering och alternativt
användningsområde för
Saltemadsområdet utreds. Tidplan
osäker. (Kommunstyrelsen)

2015

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

2015

Utredning visar på svårigheter för
administrativ samordning pga LOU.
Utredning pågår kring ev införlivande av
bostadsbolagen i Stadshus AB.
(Kommunstyrelsen)

2015

Beredning pågår med ambitionen att
redovisa ett färdigt förslag under andra
kvartalet 2018.

2015

(Kommunstyrelsen)

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

Förvaltningar tar idag fram könsdelad
statistik. Nämnderna fick i budget 2018
möjlighet att redovisa hur de avser
arbeta med jämställdhetsintegrerad
budget under verksamhetsåret 2018.
Uppföljning kring detta görs i vanlig
ordning. Samtidigt har en djupare
dialog med Fritids- och
folkhälsonämnden inletts för att ta fram
fler konkreta exempel på hur arbetet
med jämställdhetsintegrerad budget
kan genomföras.
(Kommunstyrelsen)

2016

Kommunstyrelsen ska, inom
ramen för Kommunfullmäktiges
tidigare beslut om Plan för
personal- och
kompetensförsörjning, utreda
förutsättningarna för
kompetensutveckling bland
chefer, däribland
enhetscheferna i
äldreomsorgen.

Ärendet avslutat. Hanteras inom ramen
för uppdrag 2016/KS0284
(Kommunstyrelsen)

2017

Genomfört

Avsluta

Avsluta

Uppdrag

Status
2017

Kommunstyrelsen får i uppdrag
att utreda kostnader och former Genomfört
för inspiration och fortbildning för
stadens måltidspersonal, till
exempel i form av ett
utbildningskök.

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

Kostverksamheten inom förskola, skola
och äldreomsorg planerar kontinuerligt
olika fortbildningsaktiviteter för
personalen. Verksamheten förlägger
oftast aktiviteterna vid skollov och väljer
då kök som är mest lämpligt. Detta har
varit mycket uppskattat och värdefullt
för personalen och kommungemensam
kost föreslår att upplägget av
utbildning/inspiration till kökspersonalen
kan fortsätta på samma sätt även i
fortsättningen. Detta är ett bra sätt att
ge medarbetare fortbildning, det är
också kostnadseffektivt sätt och
budgetmedel kan läggas på matens
kvalitet istället för t ex utbildningskök.
Funktionen är viktigare än att det finns
en fysisk plats som heter
utbildningskök.

2017

Avsluta

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

Delvis
genomfört

Dialog med lokalpolisområdet pågår
kontinuerligt ang lokala poliskontor. Vi
har föreslagits en försöksverksamhet i
Borås särskilt utsatta områden där
uppfattningen är att lokala poliskontor
skulle göra skillnad. Vidare pågår
arbete vid CKS med ett förslag om
"kvarterspolis 2.0", en uppdaterad
kvarterspolis med placering i de särskilt
utsatta områdena. Polismyndighetens
personalbrist gör dock processen
svårare. Lokalpolisområde Borås har
anskaffat ett mobilt poliskontor vilket
även kan och har använts i de särskilt
utsatta områdena- Frågan om lokala
poliskontor bedöms inte vara görligt
innan polisen erhåller mer resurser.

2017

(Kommunstyrelsen)
Möjligheten att sköta
omlastningen vid den blivande
distributionscentralen med
personal som annars står långt
från arbetsmarkanden ska
utredas.

Genomfört

Att sköta omlastningen vid den blivande
distributionscentralen med personal
som annars står långt från
arbetsmarknaden medför inga
svårigheter förutom risken för utökade
kostnader för handledning och val av
införande. Kommunstyrelsen har fattat
beslut om att en offentlig upphandling
skall genomföras för driften av
distributionscentral, detta arbete pågår.
I upphandlingen kommer krav att
framgå att personal som annars står
långt från arbetsmarknaden skall ges
möjlighet till arbete.
(Kommunstyrelsen)

2017

Avsluta

Uppdrag

Kommunstyrelsen ska arbeta
vidare med åtgärder för att
hjälpa stadens anställda att
minska CO2-belastningen vid
resor till och från arbetet och får
i uppdrag att utreda hur
distansarbete kan användas för
nämnda ändamål.
Kommunstyrelsen får i uppdrag
att starta Borås Stads
gemensamma
bemanningsenhet från den 1/1
2017. Arbetet sker i nära
samverkan med berörda
nämnder. Verksamheten ska
utvärderas hösten 2017, och
denna utvärdering ska innefatta
en prövning av var den
operativa verksamheten och
dess finansiering ska flyttas fr o
m 2018-01-01.
Kommunstyrelsen kommer
därefter, huvudsakligen, ha en
strategisk funktion.

Status
2017

Genomfört

Genomfört

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

Klart. Återredovisades till KS 2017-0904.

2017

Avsluta

2017

Avsluta

(Kommunstyrelsen)

Utvärderingen av bemanningsenheten
redovisades för KS 2017-11-20.
Kommunstyrelsen godkände
utvärderingen och beslutade att
bemanningsenhetens verksamhet
fortsätter att utvecklas i nuvarande form
på stadsledningskansliet under 2018
och 2019 för att därefter utvärderas på
nytt. Finansieringen sker även
fortsättningsvis på avtalsbasis med
respektive deltagande förvaltning.
Utdrag från sammanfattningen:
Bemanningsverksamheten är en
strategisk och operativ verksamhet där
dessa båda delar hänger samman. Det
handlar om hur Borås Stad ska
personal- och kompetensförsörja olika
verksamheter på kort sikt och på längre
sikt.
•

Genom starten av den
gemensamma
Bemanningsenhet så har
likvärdigheten ökat, t.ex. så
gäller samma regler,
tillämpningen förutsätter
fortsatt arbete.

•

Principen om ”En väg in” för
timavlönade till arbetsgivaren
Borås Stad har en positiv
förankring i verksamheterna,
det gäller särskilt den del som
omfattar rekryteringsarbetet.

•

Den gemensamma
Bemanningsenhetens arbete
siktar också på att stärka
bilden av Borås Stad som en
arbetsgivare och varumärket
Borås Stad.

•

Arbetet med kvalitetssäkring
har förbättrats t.ex. samma
rutiner och kontroller i
rekryteringsarbete och
uppföljningssamtal.

•

Samordningsvinster har
uppnåtts, t.ex. med ”En väg
in”-principen.
Bemanningsenheten hanterar
en betydligt större
verksamhetsvolym än de
tidigare
stadsdelsförvaltningarna.

(Kommunstyrelsen)

Uppdrag

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

Status
2017

Delvis
genomfört

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Arbete pågår. Alternativen
presenterade är någon form av
provision direkt från avtalsleverantören
för att Koncerninköp ska kunna
använda medlen för mer stringentare
uppföljning. Dock inte lämpligt för alla
typer avtal eller upphandlingar.

2017

(Kommunstyrelsen)
Delvis
genomfört

Rekrytering pågår av en
hållbarhetsstrateg.

2017

(Kommunstyrelsen)

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

Upphandling av inköpsanalyssystem är
klar. Systemet matas nu med data som
kommer vara färdig för begränsad
lansering under våren. Pågår även
inventering av nya avtalsområden som
inte är upphandlande eller områden där
koncernperspektivet inte hanteras.
Resurser är en bristvara vad gäller att
skyndsamt komma tillrätta med nya
områden.
(Kommunstyrelsen)

2015

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

Arbetet är påbörjat. Diskussioner kring
policy och vem som bör administrera
förmedlingen pågår. Diskussioner att
göra alternativet attraktivare,
kostnadsreducerande samt upprätthålla
någon form av cirkulär ekonomi förs.
Under våren kommer styrgrupp att
sättas och en serie studiebesök företas.

2016

En upprustningsplan ska tas
fram för dusch- och
omklädningsrum i bland annat
skolor och anläggningar för
sport och fritid.

En upprustningsplan är framtagen.
Avsikten är att åtgärderna läggs in i
under en treårsplan. Planen avser ägda
fastigheter där inga andra investeringar
är planerade.
(Lokalförsörjningsnämnden)

2017

Servicenämnden avvaktar
förvaltningsrättens beslut, då ärendet
"Avveckla mark- och
entreprenadverksamheten som erbjuds
annan än Borås Stad" beslutad 201708-17 är överklagat och ej vunnit laga
kraft. (Servicenämnden)

2015

Nämnden avropar fordon åt beställande
förvaltningar och bolag. Beställarna
upprättar en kravspecifikation för det
aktuella fordonets ändamål.
Servicenämnden hjälper beställarna att
leva upp till Kommunfullmäktiges beslut
och rekommenderar därför i möjligaste
mån elfordon. (Servicenämnden)

2017

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

Servicenämnden uppdras att i
de kommunala bilpoolerna
huvudsakligen tillhandahålla
elfordon.

Avsluta

Genomfört

Delvis
genomfört

Genomfört

(Kommunstyrelsen)

Avsluta, se
bilaga

Avsluta, alla
nämnder har
fått detta som
en uppmaning
i budget 2018.

Uppdrag

Persontransportkostnaderna i
Borås Stad har ökat. Tekniska
nämnden ska analysera orsaken
till kostnadsökningen och föreslå
möjliga sätt att hejda denna. I
denna analys ska också
tydliggöras vilka arbetsuppgifter
som bör ske i egen regi och
vilka som kan skötas av annan
utförare.

Musikskolan i Fristad ska ligga
som en egen enhet under
Kulturnämnden.
Arbetslivsnämnden får i uppdrag
att tillsammans med de fackliga
organisationerna inventera
arbetsuppgifter som går att klara
utan formella krav på utbildning.

Status
2017

Genomfört

Genomfört

Ej
genomfört

Kommentar

År som
uppdraget
startar

Avsluta

Utredning daterad 2016-09-19 har
kompletterats och behandlades i
Tekniska nämnden 26 oktober 2017.
Rapporten har därefter skickats till
Kommunfullmäktige. I rapporten
redovisas flera förslag som nu också är
genomförda. T.ex. så har
kontanthantering i bilarna tagits bort
och kunderna faktureras i efterhand
vilket har mottagits positivt både av
chaufförer som kunder. I rapporten
finns även analys av uppgifter som
skulle kunna skötas externt samt
kostnaden för dessa tjänster. (Tekniska
nämnden)

2016

Avsluta

Fristad Musikskola är sedan 170101 en
enhet under Kulturnämnden, ingår i
Borås Kulturskolas
verksamhetsområde. (Kulturnämnden)

2017

Avsluta

Uppdraget som Arbetslivsnämnden fått
tillsammans med de fackliga
organisationerna att inventera
arbetsuppgifter som går att klara utan
formella krav på utbildning, har ej
genomförts under år 2017.
(Arbetslivsnämnden)

2017

