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Servicenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till nämndsammanträde
torsdagen den 19 april, kl. 15.00. Plats: Servicekontoret på Pantängen, Ugglan plan 2.
Justering
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Föredragningslista
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Ajournering
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Beslutsärenden

4
dnr SN 2018-00008 1.1.3.1
Remiss: Motion: Borås skall satsa på eldrivna fordon
5
dnr SN 2018-00024 1.1.3.1
Remiss: Plan för laddinfrastruktur för elfordon
6
dnr SN 2018-00033 1.1.3.1.
Remiss: Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020
7
dnr SN 2018-00041 1.1.3.1
Brev till nämnderna angående Välfärdsbokslut
8
dnr SN 2018-00046 1.1.3.1
Svar på brev angående regelbunden städning av Borås och dess
omgivning.

Anmälningsärenden

9
Månadsavstämning mars 2018
10
dnr SN 2018-00034 1.1.3.1
Totalt anmälda fordonskador 2017
11
dnr SN 2018-00021 1.1.3.1
Remissvar Program för ett integrerat samhälle
12
dnr SN 2018-00020 1.1.3.1
Remissvar Uppföljning Program för ett integrerat samhälle
13
Nämndbudget 2018

dnr SN 2018-00027 1.1.3.1

14
dnr SN 2018-00031 1.1.3.1
Miljörapport för Borås Stad 2017
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15
dnr SN 2018-00037 1.1.3.1
Miljörapport Borås Stad tertial 2 – 2017
16
Borås Stads Miljöpolicy

dnr SN 2018-00036

17
Borås Stads miljömål

dnr SN 2018-00038 1.1.3.1

18
dnr SN 2018-00043 1.1.3.1
Revidering av Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och
Polismyndigheten 2018-2020
Redovisning av
delegationsbeslut

19
a. Redovisning av lämnade anbud på avdelningen Entreprenad (pärm)
b. Förteckning över delegationsbeslut om anställningar (pärm)
c. Delegationsbeslut attesträtt

Informationer

20
a. Säkerhetsfrågor och checklista i samband med öppna nämndmöten i
Borås Stad. dnr SN 2018-00035 1.1.3.1
b. Borås Stad inför webbdiarium
c. Information om surfplatta (iPad) för förtroendevalda
d. Information förstudie Pantängen
e. Information från avdelningarna

Övrigt
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Servicekontoret
Kent Hedberg
Ordförande

Ingeborg Moss
sekreterare

Remiss: Borås skall satsa på eldrivna fordon
Servicenämndens beslut
Servicenämnden förklarar remissen besvarad.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Enligt motionen ska Borås Stad satsa på eldrivna fordon så att senast 2020 ska
färdtjänstfordon och övriga ock kommunens personfordon vara eldrivna.
Detta för att underlätta för miljöfordon eftersom utsläppen är skadliga för vår
miljö.
Servicenämnden anser att förslaget är bra, men att det finns en del aspekter att
ta hänsyn till: Infrastrukturfrågor, sårbarhet vid kris- och nödläge samt
ekonomiska aspekter.
Ärendet i sin helhet
Enligt motionen ska Borås Stad satsa på eldrivna fordon så att senast 2020 ska
färdtjänstfordon och övriga ock kommunens personfordon vara eldrivna.
Detta för att underlätta för miljöfordon eftersom utsläppen är skadliga för vår
miljö.
Servicenämnden anser att förslaget är bra, men att det finns en del aspekter att
ta hänsyn till:
-

Infrastrukturen av laddstolpar kommer inte vara tillräckligt utbyggd
inom den aktuella tidsperioden. I förslag till ”Plan för laddinfrastruktur
för elfordon” påtalas att det behövs en gemensam bild av var det är
lämpligt att bygga anläggningar utan att det blir för detaljerat.
Tidsperioden för att inventera behov, sammanställa och ta fram en plan
för lämplig utbyggnadstakt samt integrera åtgärder som stimulerar till
etablering av laddplatser är satt till 2019-2021.

-

Vad händer vid en kris om samhället blir utslaget på el. En annan viktig
aspekt den sårbarhet som Borås Stad skulle försättas i vid val av ett
drivmedel. I en kris- och nödlägessituation med begränsad eltillgång
skulle det få mycket stora negativa konsekvenser för Borås Stad. Det är
också värt att notera att det ännu inte finns ett klimatsmart förnybart
drivmedel som kan tillgodose hela vårt samhälles behov.

-

Initialt krävs en stor investering och finansieringen av genomförandet
saknas i förslaget. I dagsläget beräknas fordonets livscykelkostnad på
anskaffningsvärde, driftskostnader och restvärde. När det gäller
elfordon har det inte i någon större utsträckning på marknaden. Därför
är det svårt att uppskatta livscykelkostnader på elfordon och därmed
också de ekonomiska aspekterna.

Servicenämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Pantängen,
Västerängsgatan 6

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

servicekontoret@boras.se 033-35 70 00
vxl

Sida

Borås Stad
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Beslutet expedieras till
1. ks.diarium@boras.se Dr KS 2018-00083

Kent Hedberg
Ordförande
Lars Holmkvist
tf Förvaltningschef

Sida

MISSIV

1(1)

Datum

Instans

2018-01-22

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00083
1.1.1.1

Remiss: Motion: Borås skall satsa på eldrivna fordon.

Remissinstanser
1. Borås Energi och Miljö AB
2. Borås Kommuns Parkerings AB
3. Miljö- och konsumentnämnden
4. Tekniska Nämnden
5. Servicenämnden
Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2018-05-01.
Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både
word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn.
Ange diarienummer KS 2018-00083 och remissinstansens namn i ämnesraden
på e-postmeddelandet.
Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Oliwer Åstrand
Handläggare
033 357184

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Motion
Liberalerna

2017-01-18
Kommunfullmäktige

Borås skall satsa på eldrivna fordon.
Klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna i vår tid. För att dina barn och barnbarn ska få
växa upp med samma möjligheter som dig behöver vi förändra vår livsstil. Liberal
miljöpolitik förenar frihet och välfärd med omtanke för vår planet. Med vetenskap,
internationellt samarbete och marknadsekonomi har vi goda möjligheter att lösa många
problem.
Bilen är frihet och miljöbilar är framtiden. För många människor att bilen nödvändig för att
kunna lösa vardagspusslet. Alltifrån att storhandla, skjutsa barn till träning eller hämta och
lämna på förskola förenklas av en bil, i mindre kommuner finns ibland inte förutsättningar för
utbyggd kollektivtrafik och där är bilen en nödvändighet. Samtidigt vet vi att utsläppen från
bilar är skadliga för vår miljö, därför behöver vi underlätta för miljöbilar.
Liberalerna satte upp ett långsiktigt mål att Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är
oberoende av fossila bränslen. Det ska vara enkelt att vara miljömedveten. Att köra elbil ska
inte vara svårare än att använda en bil som drivs av fossila bränslen.
Infrastrukturen för att stödja övergången till en fossiloberoende bilflotta behöver förbättras i
Borås. Parkeringsbolaget måste tillsammans med Tekniska nämnden utveckla en infrastruktur
för elbilar så att det finns förutsättningar för fler elbilar i Borås. Fler laddstolpar för elbilar
skall installeras i Borås Stad.
Den kommunala personbilsflottan domineras av bilar som drivs av fordonsgas. Det är en
föråldrad teknik och Liberalerna föreslår att kommunen går över till elbilar. Senast 2020 skall
färdtjänstbilar och övriga av kommunens personbilar ska vara eldrivna.
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Senast 2020 skall färdtjänstbilar och övriga av kommunens personbilar ska vara eldrivna.

Morgan Hjalmarsson
Liberalerna

Remiss: Plan för laddinfrastruktur för elfordon
Servicenämndens beslut
Servicenämnden tillstyrker plan för laddinfrastruktur för elfordon.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
I förslag till Plan för laddinfrastruktur anges att: ”För att underlätta för olika
aktörer att våga och vilja satsa på att bygga upp anläggningar i den fysiska
miljön behövs en gemensam bild av var det är lämpligt att utan att det blir för
detaljerat.”
Servicenämnden anser att innehållet i den aktuella planen är bra.
Nämnden vill dock påtala att det är önskvärt med en tidigareläggning av de
punkter som finns angivna under rubriken ”Uppdrag”. Detta för att kunna
möta uppställda miljökrav.
Ärendet i sin helhet
I förslag till Plan för laddinfrastruktur anges att: ”För att underlätta för olika
aktörer att våga och vilja satsa på att bygga upp anläggningar i den fysiska
miljön behövs en gemensam bild av var det är lämpligt att utan att det blir för
detaljerat.”
Servicenämnden anser att innehållet i den aktuella planen är bra.
Nämnden vill dock påtala att det är önskvärt med en tidigareläggning av de
punkter som finns angivna under rubriken ”Uppdrag”. Detta för att kunna
möta uppställda miljökrav.
Beslutsunderlag
1. ks.diarium@boras.se Dnr KS 2018-00144

Kent Hedberg
Ordförande
Lars Holmkvist
tf Förvaltningschef

Servicenämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Pantängen,
Västerängsgatan 6

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

servicekontoret@boras.se 033-35 70 00
vxl

Strategi
Program
• Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Plan för laddinfrastruktur för elfordon

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande

strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: x xx 2018
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För uppföljning ansvarar: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och styrelser
Dokumentet gäller till och med 2022.
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Bakgrund
Borås vision för 2025 säger att vi ska arbeta för en hållbar utveckling där de ekologiska,
sociala och ekono¬miska dimensionerna samverkar, samt att det ska finnas en stor
medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det
som är bäst för en hållbar utveckling.
Inom visionsmålet Goda resvanor och attraktiva kommunikationer, ingår strategin
”Vi stimulerar miljövänliga resvanor och transportsystem med nya tek¬niska lösningar.”
Energi och klimatstrategin har beslutat att Borås ska vara en ledande miljökommun.
Borås Stad har stora möjligheter att påverka de lokala klimatutsläppen och kan därmed
bidra till minskade klimatutsläpp och vara en förebild.
Borås har länge arbetat för minskade klimatutsläpp och vi kan se resultat och det
är vi stolta över, men arbetet med att minska klimatutsläppen behöver intensifieras.
Borås Stads organisation bör minska sina klimatutsläpp liksom boråsarna.
Energi och klimatstrategin säger att Borås Stad ska skapa förutsättningar för förnybara
fordonsbränslen. Borås Stad ska gynna förnybara bränslen genom att använda dem i
den egna fordonsflottan och genom inköp av bilar som använder förnybara bränslen,
samt planera en infrastruktur för förnybara bränslen med exempelvis laddning av elbilar.

Plan för laddinfrastruktur för elfordon
För att underlätta för olika aktörer att våga och vilja satsa på att bygga upp anläggningar
i den fysiska miljön behövs en gemensam bild av var det är lämpligt utan att det blir för
detaljerat.
En plan för laddinfrastruktur för elfordon kan underlätta att laddplatser skapas för både
kommunens egna verksamhetsansvar och för publika behov.
Teknikutvecklingen går fort kring elektrifiering av fordon och olika aktörer bygger
egna strukturer på nationell eller regional nivå. Det finns tex vid dagligvaruhandel,
bensinstationer, i parkeringshus, vid bostadsbolag och bostadsparkeringar, i bilpooler
och cykelgarage.
En plan som är tänkt att hålla i några år framöver behöver hålla sig till inriktning och
exempel på funktioner där laddutrustning önskas i första hand, snarare än att peka ut
enskilda platser, omfattning i antal, eller typ av laddutrustning som tex s k normalladdare
eller snabbladdare.

Borås Stad | Plan för laddinfrastruktur för elfordon
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Inriktning
Laddinfrastruktur kan skapas genom att skapa kombination av ytor, laddteknik och el.
Fordon av olika slag som bussar, bilar och cyklar/mopeder kan ibland samnyttja utbudet.
Åtgärder inom egen organisation som kommunen själv ansvarar för att genomföra priroiteras.
Lämpliga platser för etablering av laddinfrasrtuktur:
•

Vid bostäder

•

Större parkeringar utanför centrum, pendelparkeringar, parkeringsanläggningar
och bilpooler

•

Större arbetsplatser eller anläggningar, tex skolor

•

Större besöksmål, befintliga och nya, tex Borås Arena, Borås Djurpark och Borås
Simarena, Resecentrum

Ansvaret för att omsätta strategi till verkligt etablerande ligger hos alla bolag och nämnder,
vilka ska titta på möjlighet och lämplighet att skapa laddplatser vid planering av elförsörjning,
ombyggnader eller nybyggnader av lokaler eller relevant infrastruktur.
Externa aktörer på en global marknad förväntas engagera sig i ökad utsträckning för att
etablera laddinfrastruktur och då ska kommunens nämnder och bolag stödja dessa och
samarbeta för att få fram bra lösningar av laddinfrastruktur, genom att tex upplåta lämplig
mark i egenskap av markägare, kanske ändra en detaljplan eller prioritera dragning av
en elledning.
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Uppdrag
Vad

Vem

När

Inventera eget behov
av laddinfrastruktur vid
de anläggningar som
förvaltningen nyttjar

Alla nämnder

Rapportera till
Lokalförsörjningsnämnden
senast 2019

Sammanställa nämndernas
behov och ta fram en plan
för lämplig utbyggnadstakt
för ägda och inhyrda
fastigheter

Lokalförsörjningsnämnden

2020

Inventera eget behov
av laddinfrastruktur vid

Alla bolag

Rapporteras till
Kommunstyrelsen i samband

de anläggningar som
verksamheten nyttjar, samt
bygga ut där det bedöms
lämpligt.

med årsredovisningar årligen till
och med 2021

I kommande översyn av
”Riktlinjer för parkering”
integrera krav som stödjer
etablering av laddplatser

Kommunstyrelsen

Senast 2021

I kommande översyn
av ”Borås Stads
parkeringsregler” integrera
åtgärder som stimulerar till
etablering av laddplatser

Samhällsbyggnadnämnden

Senast 2021

Borås Stad | Plan för laddinfrastruktur för elfordon
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se

Servicenämnden
Carina Andersson, 033-35 81 92

Sida
1(1)

REMISSVAR
2018-04-19

dnr SN 2018-00033 1.1.3.1

Sociala omsorgsnämnden

Motion: mål i Handlingsplan för ett tillgängligt
samhälle 2018-2020
Sociala omsorgsnämndens diarienummer: SON 2018-00031

Nämndens beslut

Servicenämnden tillstyrker remissen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Servicenämnden tillstyrker förslag till mål i Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle
2018-2020.

Nämndens yttrande i sin helhet

Servicenämnden tillstyrker förslag till mål i Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle
2018-2020.

Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

Ta bort rubriken om det inte finns några reservationer, protokollsanteckningar eller
särskilda yttranden.

SERVICENÄMNDEN

Kent Hedberg
Ordförande
Lars Holmkvist
Tf Förvaltningschef

Sida

MISSIV

1(2)

Datum

Instans

2018-03-05

Sociala omsorgsnämnden
Dnr SON 2018-00031 1.1.3.1

Remiss:
Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020

Remissinstanser
1. Arbetslivsnämnden
2. Fritids- och folkhälsonämnden
3. Förskolenämnden
4. Grundskoleförvaltningen
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
6. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
7. Kulturnämnden
8. Lokalförsörjningsnämnden
9. Miljö- och konsumentnämnden
10. Servicenämnden
11. Samhällsbyggnadsnämnden
12. Tekniska nämnden
13. Vård- och äldrenämnden
14. Kommunstyrelsen
15. Sociala omsorgsnämndens lokala funktionshinderråd – för kännedom
Remissvaren ska ha kommit in till Sociala omsorgsnämnden senast den 201804-20. Remissvaren skickas i elektronisk form till SON.diarium@boras.se
gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller
remissinstansens namn. Ange diarienummer SON 2018-00031 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Sociala omsorgsnämnden.

Sociala omsorgsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Bryggaregatan 15

boras.se

socialomsorg@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Mikael Strömberg
Handläggare
033-35 73 01

Sida

PM
Datum

1(2)
Instans

2018-03-05 Sociala omsorgsförvaltningen
Dnr SON 2018-00031 1.1.3.1
Mikael Strömberg
Handläggare
033-35 73 01

Berörda nämnder

Remiss: mål i Handlingsplan för ett tillgängligt
samhälle 2018-2020
Bakgrund
I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndsorganisation
(Kommunfullmäktige 2016-03-17) fick Sociala omsorgsnämnden ett särskilt
uppdrag avseende tillgänglighet.
I samband med den nya nämndsorganisationen uttrycktes en oro för att de nya
facknämnderna skulle utveckla ett ”stuprörstänk” där det egna ansvarsområdet
kunde gå ut över det allmänt bästa. En rad frågor definierades som berör mer
än en nämnd, ett exempel var här tillgänglighetsfrågorna.
Samarbetsuppdraget syftar till att säkra en helhetssyn utifrån kommunens och
invånarnas bästa. Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har:
• befogenhet att sammankalla berörda nämnder
• ansvar för att samarbetsuppdraget kommer igång
• ansvar för att skapa förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för
samarbete
• ansvar för att formulera mål för tillgänglighetsuppdraget
• ansvar för att resultat mäts, utvärderas och redovisas.
Program för ett tillgängligt samhälle
Under 2016 har program för tillgänglighetsarbete tagits fram. Programmet visar
kommunens ambitioner för att arbeta med att öka tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning. Syftet med programmet är att ge vägledning för att
säkerställa att personer med funktionsnedsättning får samma möjligheter som
andra att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. I programmet
finns det sex prioriterande områden (se bilaga 1) som är hämtade ur FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Varje
utvalt område konkretiseras till åtgärder kopplade till programmet i
handlingsplan för ett tillgängligt samhälle.

Sociala omsorgsförvaltningen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Bryggaregatan 15

boras.se

socialomsorg@boras.se

033-35 70 00 vxl

Borås Stad

Datum

Sida

2018-03-02

2(2)

Handlingsplan för ett tillgänglighet samhälle
Programmet för ett tillgängligt samhälle och dess handlingsplan har följts upp
för att säkerställa att samtliga berörda nämnder känner till de berörda
uppdragen. I Sociala omsorgsnämndens samarbetsuppdrag ligger ansvaret att
följa upp de aktiviteter som finns i handlingsplanen. I 2017 års handlingsplan
fanns 10 mål, flera av dessa har rapporterats som genomförda. De mål som inte
genomfördes följer med till handlingsplanen för 2018–2020.
Under hösten har en revidering av handlingsplanen tagit sin början. Förslag till
mål för tillgänglighetsuppdraget i 2018–2020 finns i den bifogade filen
’Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018–2020’ (Se bilaga 2). Förslaget
översänds till samtliga nämnder för inhämtande av yttranden. Nämndernas
yttranden ska endast beröra de mål som är riktade till er nämnd.

Bilaga
1. Program för ett tillgängligt samhälle
2. Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018–2020

Strategi
» Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Program för ett
tillgängligt samhälle

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande

strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot
målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Sociala omsorgsnämnden
För uppföljning ansvarar: Sociala omsorgsnämnden
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
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Program för ett
tillgängligt samhälle
Borås Stads program för personer med funktionsnedsättning visar kommunens ambitioner för
att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv i Borås. Ytterst handlar det
om alla människors lika värde och rätt att delta i samhället. Syftet med programmet är att ge
vägledning för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får samma möjligheter
som andra att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. Från 1 januari 2015 är
bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning en form av diskriminering i
diskrimineringslagen.
Programmet bygger på Borås Stads vision att medborgarna ska vara medskapare och får ett
reellt inflytande på stadens utveckling, det ska vara lätt för människor att vistas och förflytta
sig i stadskärnan och andra delar av kommunen.
Borås Stad vill förstärka sina insatser för att göra samhället mer tillgängligt för alla. Kommunen
ska ge information, stöd och råd samt utveckla former för samverkan med näringsliv och
organisationer. Programmet ska leda till åtgärder för att undanröja de brister och hinder som
idag finns för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.
Programmet omfattar alla grupper med funktionsnedsättning.

Borås Stads verksamhet
Borås Stad ska ha hög kvalitet på sina tjänster och sin service som riktar sig till personer med
funktionsnedsättning.
Borås Stad ska samarbeta med fastighetsägare för att möta framtida behov av bostäder som är
tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättning.
Bemötande är centralt. Ökade kunskaper skapar en medvetenhet om situationer som personer
med funktionsnedsättning möter och om deras behov. Information ska finnas tillgänglig i
sådan form som gör det möjligt för alla att förstå.
Nämnder och styrelser ansvarar för att ha med personer med funktionsnedsättning när man
planerar och driver sin verksamhet, samt vid upphandling, så man inte tvingas göra olika
anpassningar i efterhand.
En handlingsplan med konkreta åtgärder kopplade till programmet ska driva fortlöpande
verksamhetsutveckling. Synpunkter från personer med funktionsnedsättning ska kontinuerligt
beaktas.
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Prioriterade områden
Borås Stads prioriterade områden är hämtade ur FN-konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning och dess 50 artiklar. Varje utvalt område konkretiseras till åtgärder
i handlingsplanen

Öka kunskapen om situationen för personer med funktionsnedsättning (artikel 8)
Borås Stad ska genom ökade kunskaper om och kontakter med personer med funktionsnedsättning
förändra attityder, undanröja fördomar, och underlätta för dem att använda sina demokratiska
rättigheter. Kunskapen om kapacitet och kunnande hos personer med funktionsnedsättning
ska ökas.

Öka tillgängligheten (artikel 9)
Borås Stad har en god fysisk tillgänglighet. Vi ska fortsätta att utveckla tillgänglighet ur alla
aspekter, med Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard som grund för arbetet. Fram
tom 2020 ska tillgänglighet för personer med kognitiva funktionshinder prioriteras.

Minska våld och andra övergrepp (artikel 16)
Personer med funktionsnedsättning och deras familjer samt personal ska få stöd, information
och utbildning för att motverka våld och tvång.

Utbildning för alla (artikel 24)
Ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska ha lika möjligheter som andra till skola
och utbildning, liksom barn till vårdnadshavare vars funktionsnedsättning begränsar deras
möjlighet att stödja barnet i skolarbetet. Alla elever har rätt till det stöd de behöver för att ha
möjlighet att nå målen. Verksamheterna ska arbeta inkluderande.

Fler människor i arbete (artikel 27)
Borås Stad ska vara ett föredöme och verka för lika möjligheter till produktivt och inkomstbringande
arbete för personer med funktionsnedsättning, och medverka till att de får en meningsfull
sysselsättning. Kapacitet och kunnande hos personer med funktionsnedsättning ska tas tillvara.

Öka möjligheterna för en aktiv fritid (artikel 30)
Fritids- och idrottsanläggningar ska vara tillgängliga för alla. Borås Stad ska ge möjligheter
för personer med funktionsnedsättning att delta i kulturlivet som andra. Det är angeläget att
planera och underlätta och ge stöd så alla utifrån sina behov kan delta i aktiviteter och göra
bra hälsoval.
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Uppföljning
Sociala omsorgsnämnden får ett särskilt samarbetsuppdrag avseende tillgänglighet från 2017.
Nämnden ska årligen följa upp arbetet samt senast 2020 föreslå Kommunfullmäktige ett
reviderat program. En handlingsplan med konkreta åtgärder kompletterar programmet. Sociala
omsorgsnämnden ansvarar för att årligen följa upp och revidera handlingsplanen. Detta sker
i samverkan med berörda nämnder/bolag samt intresseorganisationer. Planen redovisas till
Kommunfullmäktige, som ansvarar för fastställande.
Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för samordning och rådgivning i tillgänglighetsfrågor
inom Borås Stad.

för ett tillgängligt samhälle | 5

postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se
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program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
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Handlingsplan 2018–2020 för ett
tillgängligt samhälle
Prioriterade
områden
Artikel 8
Öka kunskapen om
situationen för personer med
funktionsnedsättning

Artikel 9
Öka tillgängligheten

Syfte
(Varför)

Mål
(Vad)

Tid

Syftet är att arbeta strukturerat
med att sprida information om
kognitiv tillgänglighet samt
säkerställa att
tillgänglighetperspektivet når ut i
hela organisationen.

Att erbjuda minst 5
utbildningar/workshoppar till personal i
olika förvaltningar.
Utbildningarna/workshopparna ska handla
om:
 FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättningar
 kognitiv tillgänglighet
 bemötande.

2018-2020

Syftet är att säkerställa att
tillgänglighetsperspektivet
inkluderas i det dagliga arbetet
med information och
kommunikation.

Att klargöra ambitioner om tillgänglighet
inom informations- och
kommunikationsområdet.

2018-2020

Syftet är att öka tillgängligheten
avinformation.

Att arbeta fram lättläst information på Borås
Stad hemsida utifrån behovet som finns.

Ansvar

Uppföljning

Sociala
omsorgnämnden
(huvudansvar) i
samarbete med alla
nämnder

Uppföljning ska redovisas till
Sociala omsorgnämnden varje år i
juni och december.

Kommunstyrelsen
(huvudansvar) i
samarbete med alla
nämnder

Uppföljning ska redovisas till
Sociala omsorgnämnden varje år i
juni och december.

Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2020.

Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2020.
2018-2020

Kommunstyrelsen
(huvudansvar) i
samarbete med alla
nämnder

Uppföljning ska rapporteras varje år
i juni och december.
Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2020.

Syftet är att öka möjligheterna till
delaktighet och inflytande för
unga med funktionsnedsättning.

Att skapa tre tillfällen av ”Inflytandecaféer”
för att lyfta fram vad som är viktigt för unga
med funktionsnedsättning.

2018-2019

Kommunstyrelsen i
samarbete med Gymnasieoch
vuxenutbildningsnämnden

Delrapport ska redovisas till Sociala
omsorgsnämnden senast 31
december 2018.
Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2019.

Syftet är att öka möjligheter till
friluftsaktiviteter för personer
med funktionsnedsättning.

Att utöka antalet tillgängliganpassade
naturområden (som är välbesökta).

2018-2020

Tekniska nämnden och
Fritids- och
folkhälsonämnden

Säkerställa att det finns minst en
tillgänglighetsanpassad toalett i det
naturområde som är markerat som
tillgänglighetsanpassat.

Artikel 16
Minska våld och övergrepp

Syftet är att skapa förebyggandeoch förbättringsarbete mot våld
och tvång hos personer med
funktionsnedsättning.

Viktig Intressant Person (VIP) ska fortsätta
arbeta med att ge utbildning och stöd till
personer med funktionsnedsättning i Borås.

Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2020.
2018-2020

Sociala omsorgnämnden

Arbeta förebyggande för en trygg miljö i
skolan för elever med funktionsnedsättning
genom att
- stödja och utbilda elever med
funktionsnedsättning om sina rättigheter
- öka kunskap och kompetens hos personalen
i skolan om elever med funktionsnedsättning
- sprida information om förebyggande
arbetet till anhöriga som har barn med
funktionsnedsättning.

Delrapport ska redovisas till Sociala
omsorgsnämnden varje år i juni och
december.
Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2020.

Personal ska få tillgång till stöd, information
och utbildning för att motverka våld och
tvång.

Syftet är att ge stöd, information
och utbildning till personer med
funktionsnedsättning och deras
familjer samt personal för att
motverka våld och tvång.

Uppföljning ska redovisas till
Sociala omsorgnämnden varje år i
juni och december.

2018-2020

Grundskolenämnden och
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnde
n i samarbete med
Sociala omsorgnämnden

Uppföljning ska redovisas till
Sociala omsorgnämnden varje år i
juni och december.
Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2020.

Artikel 24
Utbildning

Syftet är att säkerställa att
gymnasieskolornas behov av
Arbetsplatsförlagt lärande (APL)platser tillgodoses.

Sprida information om gymnasiesärskolans
behov av APL-platser till alla förvaltningar.

2018-2020

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
(huvudansvar) i samarbete
med alla nämnder.

Uppföljning ska redovisas till Sociala
omsorgnämnden varje år i juni och
december.
Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2020.

Artikel 27
Fler människor i arbete

Artikel 30
Öka möjligheterna för en
aktiv fritid

Syftet är att öka möjligheter för
personer funktionsnedsättningar
att få ett arbete inom Borås Stad.

Syftet är att säkerställa att
personer med
funktionsnedsättning kan ta del
av kulturutbudet i samhället.

Sprida kunskap om förutsättningarna och
stöd som finns att få när man anställer
personer med funktionsnedsättning (minst 5
utbildningstillfällen) till alla förvaltningar.

2018-2020

Utvärdera användandet av tysta rum/miljöer
på stadsbiblioteket och utreda möjligheter att
skapa tysta rum/miljöer på andra bibliotek i
Borås Stad.

2018-2020

Arbetslivnämnden
(huvudansvar) i samarbete
med Sociala
omsorgnämnden och
Arbetsförmedlingen.

Uppföljning ska redovisas till Sociala
omsorgnämnden varje år i juni och
december.

Kulturnämnden

Delrapport ska redovisas till Sociala
omsorgsnämnden varje år i juni och
december.

Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni, 2020.

Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2020.

Sida

SKRIVELSE

Ingeborg Moss
Handläggare
033 357444

1(1)

Datum

Instans

2018-04-09

Servicenämnden
Dnr SN 2018-00041 1.1.3.1

Brev till nämnderna angående Välfärdsbokslut
Servicenämndens beslut
Servicenämnden beslutar att bjuda in Fritids- och folkhälsonämndens ordförande, Ida Legnemark
och förvaltningschef Tommy Jingfors till Servicenämndens sammanträde den 15 maj.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Fritids- och folkhälsonämnden har ansvaret för att upprätta ett Välfärdsbokslut och önskar att
samtliga nämnder är intresserade av resultatet. Av den anledningen deltar de gärna på ett
kommande nämndsmöte under året och skräddarsyr informationen utifrån nämndens
ansvarsområde.
Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden har ansvaret för att upprätta ett Välfärdsbokslut och önskar att
samtliga nämnder är intresserade av resultatet. Av den anledningen deltar ordförande, Ida
Legnemark och förvaltningschef Tommy Jingfors gärna på ett kommande nämndsmöte under
året och skräddarsyr informationen utifrån nämndens ansvarsområde – tidsåtgången är max 30
minuter.
Beslutet expedieras till
1. Kristina Nyberg/Smahel, Fritid- och folkhälsoförvaltningens handläggare för
Välfärdsbokslutet.

Kent Hedberg
Ordförande
Lars Holmkvist
tf Förvaltningschef

Sida
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Datum

Instans

2018-04-09

Servicenämnden
Dnr SN 2018-00046 1.1.3.1

Ingeborg Moss
Handläggare
033 357444

Svar på brev angående Regelbunden städning av Borås och dess
omgivning
Servicenämndens beslut
Servicenämnden beslutar att ställa sig bakom Kent Hedbergs svar på brev angående regelbunden
städning av Borås och dess omgivning.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Ordförande Kent Hedberg har svarat på e-postbrev angående regelbunden städning av Borås och
dess omgivning.
Ärendet i sin helhet
Förslag från medborgare att utöka verksamheten inom städning och sopning av Borås Stad och
dess omgivning och för att skapa arbete och skapa möjlighet till enkla jobb.

Kent Hedberg
Ordförande
Lars Holmkvist
tf Förvaltningschef

Svar på brev angående Regelbunden städning av Borås och dess omgivning
Från: B S <bjorn_szy@hotmail.com>
Datum: 7 april 2018 08:03:57 CEST
Till: Kent Hedberg <kent.hedberg@boras.se>
Ämne: SV: Regelbunden städning av Borås och dess omgivning

Hej Kent
Tack för Ditt snabba svar och ett särskilt tack för Ditt intresse. Behovet är stort och tyvärr
växande,
manuell "handpåläggning" för att få upp kvalitén är också ur ett internationellt
perspektiv väldigt vanligt.
För Din information sände jag även samma mail till servicenämndens förste vice ordförande
Ulf Sjösten.
Bästa hälsningar
Björn
Från: Kent Hedberg <kent.hedberg@boras.se>
Skickat: den 6 april 2018 10:37
Till: B S
Kopia: kent.hedberg@arbetsformedlingen.se
Ämne: Re: Regelbunden städning av Borås och dess omgivning
Hej Björn!
Tack för ditt intressanta brev till mig angående städning av Borås.
Dina olika förslag på att utöka verksamheten inom städning och sopning och utveckla det med mer
handarbeten för att göra ett ännu bättre arbete och även möjligheten till att skapa enkla jobb är
mycket intressant. Jag tar med mig din skrivelse till Servicenämndens presidiemöte nästa vecka och
lyfter din fråga där hur vi skulle kunna utnyttja dina tankar/förslag hos oss. Men dina idéer inom
detta område skulle nog vara intressant även för Arbetslivsnämnden när det gäller skapa enkla jobb
t.ex. Inom Jobb Borås så jag tar mig friheten att lämna över dina förslag nästa vecka när jag träffar
Ordförande för Arbetslivsnämnden.
Åter igen tack för din skrivelse och ha en trevlig helg.
Hälsningar
Kent Hedberg
Skickat från min iPad

