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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 19 augusti 2019 

kl. 14:00 

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
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Kc  Kommunchefen 
S  Sekretariatet 
PF  Personal och förhandling 
K  Kommunikation 
KU  Kvalitet och utveckling 
M  Mark och exploatering 
E  Ekonomistyrning 
N  Näringsliv 
SP  Strategisk samhällsplanering  
CKS  Centrum för kunskap och säkerhet 
Ki     Koncerninköp 
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Ärende 

1. Val av justerare

2. Anmälningsärende 2019-08-19
Dnr 2019-00560 1.1.2.25 Programområde 1

(Bil) 

3. Delegationsbeslut 2019-08-19
Dnr 2019-00559 1.1.2.25 Programområde 1

(Bil) 

4. KC1 Kvittering av utbetalningar från kommunens
banktillgodohavanden 
Dnr 2018-00757 1.2.3.2 Programområde 1 

(Bil) 

5. KC2 Avsägelse och fyllnadsval till stiftelsen Svenska Blå Stjärnans
djursjukhus, stiftelsen Bostäder för blinda i Borås och Borås 
Stads förvaltade donationsstiftelser 
Dnr 2019-00042 1.1.1.3 Programområde 1 

(Bil) 

6. KC3 Budget 2020 Kommunfullmäktige
Dnr 2019-00571 1.2.4.1 Programområde 1 

(Bil) 

7. KC4 Budget 2020 Kommunstyrelsen
Dnr 2019-00570 1.2.4.1 Programområde 1 

(Bil) 

8. PF1 Tillägg avseende minnesgåva 
Dnr 2019-00627 1.2.2.0 Programområde 1 

(Bil) 

9. KU1 Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut år 2019 
Dnr 2019-00449 3.7.2.25 Programområde 2 

(Bil) 

10. KU2 Program för Nationella minoriteter
Dnr 2019-00508 1.1.2.1 Programområde 2 

(Bil) 

11. KU3 Program för ett integrerat samhälle
Dnr 2018-00893 1.1.2.1 Programområde 2 

(Bil) 

12. KU4 Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle.
Dnr 2019-00539 3.4.4.0 Programområde 2 

(Bil) 

13. KU5 Välfärdsbokslut 2018
Dnr 2019-00523 1.1.2.25 Programområde 4 

(Bil) 

14. KU6 Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner
(SD): En bättre skola i Borås 
Dnr 2019-00095 1.1.1.1 Programområde 3 

(Bil) 
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Ärende 

15. KU7 Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016: Utredning av
orsakerna till Skolinspektionens förelägganden 
Dnr 2016-00518 600 Programområde 3 

(Bil) 

16. M1 Försäljning av 230 kvm av Räveskalla 1:26 
Dnr 2019-00676 3.1.2.2 Programområde 4 

(Bil) 

17. M2 Begäran om nytt planuppdrag för Tullen, Triangeln 8 m.fl. 
Dnr 2017-00329 269 Programområde 4 

(Bil) 

18. E1 Intern kontroll Kommunstyrelsen: Riskanalys och plan 2020. 
Dnr 2019-00661 1.2.3.2 Programområde 1 

(Bil) 

19. E2 Granskning av Borås Stads årsredovisning 2018 
Dnr 2019-00412 1.2.3.3 Programområde 1 

(Bil) 

20. E3 Avfallstaxa - hushåll inför 2020. 
Dnr 2019-00589 3.3.3.0 Programområde 1 

(Bil) 

21. E4 Försäkringslösning av intjänad pensionsrätt 
Dnr 2017-00366 043 Programområde 1 till 20181024 

(Bil) 

22. E5 Svar på motion av Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson 
(V) om att utreda en biokolanläggning i Borås
Dnr 2018-00830 1.1.1.1 Programområde 5

(Bil) 

23. E6 Svar på motion av Annette Carlson (M), Pirita Isegran (M), 
Annacarin Martinsson (M) och Anne-Marie Ekström (L): Fimpa 
rätt 
Dnr 2018-00922 1.1.1.1 Programområde 5 

(Bil) 

24. E7 Kv Carolus 1, Stora Kyrkogatan 4 - förhyrning av lokal för 
familjecentral för Förskoleförvaltningen 
Dnr 2019-00568 2.6.4.0 Programområde 5 

(Bil) 

25. E8 Ny beräkning ersättning fristående skolor och förskoleklass år 
2015 
Dnr 2015-00333 611 Programområde 3 

(Bil) 

26. E9 Förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 
Dnr 2017-00642 282 Programområde 3 

(Bil) 

27. SP1 Planbesked för fastighet Hultabacke 1  
Dnr 2019-00306 3.1.1.1 Programområde 4 

(Bil) 

28. SP2 Planbesked för fastigheten Pantängen 12 
Dnr 2019-00550 3.1.1.1 Programområde 4 

(Bil) 



OBS! 

Anmälningsärendena samt Delegationsbesluten finns 
som separata listor på webben 
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Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Kvittering av utbetalningar från kommunens 

banktillgodohavanden 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunens på bankkonton innestående medel samt på kommunen och dess 

nämnder och styrelser utställda checkar, postväxlar och utbetalningskort tills 

vidare och tills dess annorlunda beslutats, dock längst intill 2019 års utgång ska 

kvitteras av: 

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S) 

dess förste vice ordförande, kommunalrådet Annette Carlson (M) 

dess andre vice ordförande, kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) 

finanschef Susanne Glans 

redovisningschef Keijo Tossavainen 

finanssekreterare Carina Andell 

ekonom Christina Sundberg 

i samtliga fall med kontrasignation av 

ekonom Saeid Najafi 

ekonom Catharina Jacobson 

assistent Jeanette Daag-Rezac 

Datum 

2019-07-29 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-07-30 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Kc1 



Datum 

2019-08-07 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00757 1.2.3.2 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 

Datum 

20190627 Svante Stomberg 

Kommunchef 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-08-19 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00757 1.2.3.2 

Kvittering av utbetalningar från kommunens 

banktillgodohavanden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunens på bankkonton innestående medel samt på kommunen och dess 

nämnder och styrelser utställda checkar, postväxlar och utbetalningskort tills 

vidare och tills dess annorlunda beslutats, dock längst intill 2019 års utgång ska 

kvitteras av: 

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S) 

dess förste vice ordförande, kommunalrådet Annette Carlson (M) 

dess andre vice ordförande, kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) 

finanschef Susanne Glans 

redovisningschef Keijo Tossavainen 

finanssekreterare Carina Andell 

ekonom Christina Sundberg 

i samtliga fall med kontrasignation av 

ekonom Saeid Najafi 

ekonom Catharina Jacobson 

assistent Jeanette Daag-Rezac       

Beslutet expedieras till 

1. Ulf Olsson, ulf.olsson@boras.se

2. Annette Carlson, annette.carlson@boras.se

3. Kerstin Hermansson, kerstin.hermansson@boras.se

4. Martin Jakobsson, martin.jakobsson@boras.se

5. Susanne Glans, susanne.glans@boras.se

6. Keijo Tossavainen, keijo.tossavainen@boras.se

7. Carina Andell, carina.andell@boras.se
8. Christina Sundberg, Christina.Sundberg@boras.se
9. Saeid Najafi, saeid.najafi@boras.se
10. Catharina Jacobson, catharina.jacobson@boras.se
11. Jeanette Daag-Rezac, jeanette.daag-rezac@boras.se

mailto:ulf.olsson@boras.se
mailto:annette.carlson@boras.se
mailto:kerstin.hermansson@boras.se
mailto:martin.jakobsson@boras.se
mailto:susanne.glans@boras.se
mailto:keijo.tossavainen@boras.se
mailto:carina.andell@boras.se
mailto:Christina.Sundberg@boras.se
mailto:saeid.najafi@boras.se
mailto:catharina.jacobson@boras.se
mailto:jeanette.daag-rezac@boras.se
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Kommunchef 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Avsägelse och fyllnadsval till stiftelsen Svenska Blå 

Stjärnans djursjukhus, stiftelsen Bostäder för blinda i 

Borås och Borås förvaltade donationsfonder 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Hans Gavin, auktoriserad revisor från EY väljs till revisor i stiftelsen Svenska 

Blå Stjärnans djursjukhus och stiftelsen Bostäder för blinda i Borås till och med 

2022 års verksamhet. 

Helena Patrikson, auktoriserad revisor från EY väljs till revisorsersättare i 

stiftelsen Svenska Blå Stjärnans djursjukhus och stiftelsen Bostäder för blinda i 

Borås till och med 2022 års verksamhet. 

Nina Brohall, auktoriserad revisor från EY väljs till revisor i stiftelsen Bostäder 

för blinda i Borås till och med 2022 års verksamhet. 

Kommunstyrelsen väljer EY som revisorer för Borås Stads förvaltade 

donationsstiftelser med Hans Gavin som revisor, Maria Strandberg som revisor 

samt Helena Patrikson som revisorsersättare till och med 2022 års verksamhet.       

Datum 

2019-07-29 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-07-30 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-08-07 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Kc2 



Diarienummer: KS 2019-00042 1.1.1.3 Programområde 01 

Handläggare: Camilla Christensen 

Datum 

2019-06-26 Svante Stomberg 

Kommunchef 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Camilla Christensen 
Handläggare 
033 357031 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-08-19 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00042 1.1.1.3 

Avsägelse och fyllnadsval till stiftelsen Svenska Blå 

Stjärnans djursjukhus, stiftelsen Bostäder för blinda i 

Borås och Borås Stads förvaltade donationsstiftelser 

Kommunstyrelsens beslut 

Hans Gavin, auktoriserad revisor från EY väljs till revisor i stiftelsen Svenska 

Blå Stjärnans djursjukhus och stiftelsen Bostäder för blinda i Borås till och med 

2022 års verksamhet. 

Helena Patrikson, auktoriserad revisor från EY väljs till revisorsersättare i 

stiftelsen Svenska Blå Stjärnans djursjukhus och stiftelsen Bostäder för blinda i 

Borås till och med 2022 års verksamhet. 

Nina Brohall, auktoriserad revisor från EY väljs till revisor i stiftelsen Bostäder 

för blinda i Borås till och med 2022 års verksamhet. 

Kommunstyrelsen väljer EY som revisorer för Borås Stads förvaltade 

donationsstiftelser med Hans Gavin som revisor, Maria Strandberg som revisor 

samt Helena Patrikson som revisorsersättare till och med 2022 års verksamhet.      

Beslutsunderlag 

1. Förteckning över Borås Stads donationsstiftelser

Beslutet expedieras till 

1. Revisionskontoret, revisionskontoret@boras.se

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Svante Stomberg 

Kommunchef 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Camilla Christensen 
Handläggare 
033 357031 

Bilaga 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-08-19 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00042 1.1.1.3 

Förteckning Borås Stads donationsstiftelser 

Stiftelsen Borås Kommunstyrelse samfond A 

Sven Petter & Charlotta Palmqvist donation 

Finn Reimans donation till Västeråsens sanatorium 

Stiftelsen S A Wassbergs minnesfond 

L Svenssons och M Fagerströms stiftelse 

Stiftelsen Asra och Edvard Björnsons minnesfond 

Bålånsfonden 

Stiftelsen Kommunstyrelsen samfond 

H Nellsons donation till Borås Stad 

Sigge Williamssons donation till naturpark 

Stiftelsen Ingegärd Vallins fond 

Stiftelsen Johan och Maria Nyströms donation 

Stiftelsen Borås skolors samfond A 

Stiftelsen Samfond B vid Borås kommuns grundskola 

Stiftelsen Samfond C vid Borås kommuns gymnasieskola 

Stiftelsen Samfond D vid Borås kommuns gymnasieskola 

Britta & Evald Saméns stipendiestiftelse 

Stiftelsen Ture Larssons stipendiestiftelse 

Stiftelsen JP Holmströms donationsfond 

Stiftelsen Borås kommuns sociala samfond I 

Stiftelsen Borås kommuns sociala samfond II 

Stiftelsen Borås kommuns sociala samfond III 

Sigge Williamssons donation till stadens förskönande och nytta 

Stiftelsen Familjen Emil Schultz fond 

Stiftelsen Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Budget 2020 Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Budget 2020 Kommunfullmäktige godkänns och läggs till handlingarna. 

Datum 

2019-07-31 Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Datum 

2019-07-31 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-08-07 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00571 1.2.4.1 Programområde 01 

Handläggare: Åsa Mattsson 

Datum 

20190628 Svante Stomberg 

Kommunchef 

KC3 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Åsa Mattsson 
Handläggare 
033 357110 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-08-19 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00571 1.2.4.1 

Budget 2020 Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 

Budget 2020 Kommunfullmäktige godkänns och läggs till handlingarna.      

Ärendet i sin helhet 

Budget 2020 för kommunfullmäktige har upprättats.

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2019-08-19

2. Skrivelse, 2019-08-19

3. Bilaga Budget 2020 Kommunfullmäktige

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Kommunchef 



Budget 2020 

Kommunfullmäktige 
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1  Inledning 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år. 
Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt för kommunen, främst 

 mål och riktlinjer för verksamheten

 budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor

 nämndernas organisation och verksamhetsformer

 årsredovisning och ansvarsfrihet för nämnderna

Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter samt ersättare och sammanträder normalt 12 gånger per 
år. Mandatfördelning under perioden 2018-2022 är följande: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 23 

Moderata Samlingspartiet 15 

Sverigedemokraterna 11 

Vänsterpartiet 6 

Liberalerna 5 

Kristdemokraterna 5 

Centerpartiet 5 

Miljöpartiet de Gröna 3 

Under Kommunfullmäktige budgeteras också det kommunala partistödet och bidrag till 
förtroendemannautbildning. 

2  Omvärldsanalys 

Kommunfullmäktige sänder sina sammanträden via boras.se och Youtube. Enligt Lagen (2018:1937) 
om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS) ska all digital offentlig service vara så tillgänglig som 
möjligt för alla människor oavsett förutsättningar. Bland annat innebär det att sändningar som kan ses i 
efterhand måste vara textade. Att texta livesändningar är inget lagen kräver men det ger naturligtvis 
större tillgänglighet och underlättar textning för visning av sändning i efterhand. Detta medför att 
Kommunfullmäktige kommer att genomföra en förstudie för att utreda möjligheterna att livetexta 
sammanträdena med hjälp av AI (Artificiell intelligens). 

Borås Stad har de senaste åren även varit i framkant med användandet av Sociala medier och det är 
Kommunfullmäktiges ambition att även publicera webbsändningar på Facebook. 
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3  Nämndens verksamhet 

3.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Intäkter 72 80 80 80 

Kostnader -12 378 -15 180 -15 180 -15 480

Buffert 

Nettokostnader -12 306 -15 100 -15 100 -15 400

Kommunbidrag 13 650 15 100 15 100 15 400

Resultat 1 344 0 0 0 

Ackumulerat resultat 

Nettoinvesteringar 

3.2 Nämndens uppgift 
Under det kommande verksamhetsåret planeras nio kvällssammanträden, ett halvdagssammanträde för 
behandling av årsredovisningen inklusive ansvarsfrihet samt ett tvådagarssammanträde för behandling 
av nästkommande års budget. 

Kommunen ger ett ekonomiskt stöd till de politiska partierna representerade i Kommunfullmäktige för 
att förbättra partiernas möjligheter att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen och därigenom 
stärka den lokala demokratin. Varje parti erhåller ett och ett halvt belopp Grundnivå (GN) i grundstöd. 
Vidare erhåller varje parti ett GN per mandat. 

Partierna som är representerade i Kommunfullmäktige erhåller också bidrag till utbildning av sina 
förtroendevalda och har dessutom möjlighet till två dagars studiebesök inom verksamhetsområdet. 

3.3 Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till Kommunfullmäktiges verksamhet som inkluderar partistöd, 
förtroendemannautbildning och representation räknas upp med 300 tkr till 15 400 tkr inför 2020. 
Största delen av Kommunfullmäktiges budget omfattar kostnader för arvoden, partistöd och 
förtroendemannautbildning som årligen räknas upp med 2,7-3 %. Den totala uppräkningen av 
kommunbidraget är 2 % vilket inte motsvarar beräknade kostnadsökningar. 

Det är svårt att räkna på posten arvoden då dessa påverkas av sammanträdenas längd vilket innebär att 
längre möten genererar en högre kostnad. 

Verkligt utfall regleras varje år till noll då Kommunfullmäktige saknar möjlighet att hantera avvikelser. 

3.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella jämställdhetspolitiska målen. Dessa är: 

- Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
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- Jämn fördelning av makt och inflytande.
- Ekonomisk jämställdhet.
- Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Det finns dessutom regionala mål för Västra Götaland vilka är: 

- Långsiktiga och hållbara strukturer för jämställdhetsintegrering i Västra Götaland ska finnas.
- Likvärdiga villkor för kvinnor och män att kombinera hem- och omsorgsarbete med lönearbete
och/eller politiska uppdrag.
- Den könssegregerade arbetsmarknaden ska brytas.
- Jämställdhetsintegrerat regionalt tillväxtarbete i fråga om företagande, innovation och
landsbygdsutveckling ska finnas.

3.4 Verksamhet 2020 

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Sammanträden 6 774 9 065 9 065 9 255 

Partistöd 5 532 6 035 6 035 6 145 

Summa 12 306 15 100 15 100 15 400 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

4  Verksamhetsmått 

4.1 Egen organisation 

4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Sammanträden, nettokostnader tkr -6 774 -9 065 -9 255

Partistöd, nettokostnader tkr -5 532 -6 035 -6 145



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Budget 2020 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Budget 2020 för Kommunstyrelsen fastställs. 

Datum 

2019-08-01 Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Datum 

2019-08-05 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-08-07 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00570 1.2.4.1 Programområde 01 

Handläggare: Åsa Mattsson 

Datum 

20190628 Svante Stomberg 

Kommunchef 

KC4 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Åsa Mattsson 
Handläggare 
033 357110 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-08-19 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00570 1.2.4.1 

Budget 2020 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Budget 2020 för Kommunstyrelsen fastställs. 

Ärendet i sin helhet 

Budget 2020 för Kommunstyrelsen har upprättats.  

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2019-08-19

2. Skrivelse, 2019-08-19

3. Bilaga, Budget 2020 Kommunstyrelsen

4. Bilaga, Ansökan driftbidrag 2020, Föreningsarkivet och Borås

Idrottshistoriska Sällskap

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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1  Inledning 

Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga 
nämnder och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och ekonomi, och särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och 
uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete. 

Kommunstyrelsen har ett i kommunallagen särskilt reglerat ansvar för att hålla övriga nämnder under 
uppsikt, vilket även omfattar de kommunala bolagen samt eventuella kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen ska även arbeta med intern kontroll. Uppsiktsplikten är av 
yttersta betydelse för en god ledning och styrning av Borås Stad. 

I budget 2019 har Stadsledningskansliet, förutom det effektivitetskrav som samtliga förvaltningar har, 
besparing i form av utebliven uppräkning för övriga kostnader (annat är personalkostnader). Detta ses 
som en förutsättning även inför budget 2020. 

Till följd av försäljning av tomträtter ser vi nu en minskning om 2,1 mnkr av intäkter av tillhörande 
avgälder som tidigare förvarnats om. Denna minskning av intäkter tillsammans med ökning av 
fastighetsskatten om 1 mnkr medför att totalt 3,1 mnkr behöver skjutas till budget 2020. 

Inför 2019 togs beslut om justering av politiska arvoden samt semesterinlösen som det ej budgeterats 
för. Resultatet visar en extra kostnad om ca 1,7 mnkr 2020. 

Förvaltningen har enligt fattat beslut i Kommunstyrelsen (20190506, Dnr 2019-00374) initierat ett 
arbete med Beslutsstöd som under en treårsperiod kommer att generera kostnader om 3,5 mnkr /år, 4:e 
året 2,5 mnkr och därefter 2 mnkr/år. 

Avsikten att påskynda arbetet med digitalisering har medfört att IT-rådet har tagit fram ett förslag till 
organisation och behov av finansiering för införsel från 2020 med 12,5 mnkr. 

Föreningsarkivet ser utmaningar till följd av andra anställningskrav än tidigare och hemställer därmed 
om ytterligare 500 tkr till ett totalt bidrag om 1 250 tkr. (se bilaga) 

Koncerninköp ser ett behov av 700 tkr per år under 2020-2021 för en projektledartjänst i sitt uppdrag 
att införa system för återbruk av kommunens inventarier och medverka i projektet Design med 
omtanke 2.0. 

Under 2019 påbörjades införandet med ”Tillitsresan” som handlar om att utveckla Borås Stads 
styrmodell mot ett mer tillitsbaserat styrsätt för att möta de kommande årens utmaningar. 

En stor utmaning för Borås Stad är den kommande kompetensförsörjningen i vilken Personal och 
förhandling har en nyckelroll. 

Vad gäller finansiering av den uppstartade Distributionscentralen är den obudgeterad, se punkt 4.5.1.8. 

Budgetmedel behöver avsättas för firandet av Borås 400 år. 
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2  Omvärldsanalys 

Att Borås Stad är bra på att kommunicera är en demokratifråga. Kommunens invånare, oavsett kulturell 
och etnisk bakgrund, ålder och kognitiva resurser, har rätt att känna till vilka rättigheter de har, vad 
kommunen gör och hur de själva kan vara med och påverka i den demokratiska processen. 
Utmaningen att nå fram till dem vi vill nå blir större för varje dag. Det beror till stor del på 
digitaliseringen – var och en har tillgång till en enorm mängd information. Bra kommunikation måste 
därför präglas av anpassade budskap, lyhördhet och flexibilitet. 

Borås når varje år nya rekord i antalet boende, arbetstillfällen, studenter och besökare. Denna positiva 
utveckling förstärks av samverkan i samhällsbyggnaden. I det arbetet ansvarar Kommunstyrelsen för 
strategiska och långsiktiga beslut. 

Klimatfrågan blir allt mer aktuell allt eftersom vi börjar se effekterna av uppvärmningen både lokalt och 
globalt, därför ökar vi arbetet med att minska utsläppen och med att anpassa samhällsplaneringen till de 
nya förutsättningarna. Hållbarhet och social hänsyn har fått en mer central roll i upphandlingar. 
Koncerninköp har en hållbarhetsstrateg, en halvtidstjänst kring Fairtrade frågor och ett samarbete med 
Arbetslivsförvaltningen gällande socialt hänsynstagande i upphandlingar. 

Den reala ökningen av skatteunderlagen 2019 är i nivå med de senaste åren men beräknas bli betydligt 
lägre för åren 2020-2021. Orsaken till att skatteunderlagen utvecklas svagare de kommande åren är att 
antalet arbetade timmar inte fortsätter öka när konjunkturen planar ut under 2019. De kommande åren 
ökar behoven av kommunernas välfärdstjänster genom de demografiska förändringar som ger större 
andel barn och unga samt större andel äldre. 
Till följd av dessa förändringar och pensionsavgångar kommer Borås Stad att under perioden behöva 
rekrytera motsvarande omkring 40 % av det totala antalet anställda i dag. Konkurrensen om 
arbetskraften har ökat de senaste åren och under de kommande tio åren kommer den att öka ytterligare. 
Näringsliv arbetar tillsammans med Högskolan i Borås för att stärka Borås varumärke som handels- 
och e-handelsstad. Arbetet fokuserar på att Borås ska stärka positionen som Sveriges centrum för 
digital handel och att utveckla utbildningar för att säkra tillgången på kompetenta medarbetare för 
framtiden. 

Krisberedskap och civilt försvar samt säkerhetsskyddsarbetet kommer under 2020 att utvecklas 
ytterligare i linje med den ambitionshöjning som är anbefalld från regering och riksdag. Borås Stads risk 
och sårbarhetsanalys (RSA) genomförs under 2019 med följd att resultatet hanteras under 2020, både i 
förvaltningar och i bolag. RSA kommer även att ligga till grund för den säkerhetsskyddsanalys som ska 
påbörjas under 2020 och särskilt anpassas till den nya Säkerhetsskyddslagen. 

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och 

nämndens indikatorer och uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 
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Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Antal gästnätter i Borås. 216 616 220 000 220 714 221 000 250 000 

Antal gästnätter i Borås. 

Så nås målet för indikatorn 

Vi mäter besöksnäringen i turistekonomiska effekter, där kommersiella övernattningar är en stor del av 
den effekten. För Borås del är attraktivare reseanledningar ett sätt att nå målet. Exempel på sådana kan 
vara olika evenemang, ett utvecklat besöksområde inom Borås Eventområde, Textile Fashion Center 
och ett ombyggt Kongresshus. 

3.2 Företagandet växer genom samverkan 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Borås Stad ska vara bäst av 
landets femton största 
kommuner när näringslivet 
betygssätter hur det är att 
driva företag i sin kommun. 

2 1 1 1 

Företagsklimat enl. öppna 
jämförelser (Insikt) - Totalt, 
Nöjd Kund Index 

74 71 76 80 

Utfall av indikatorerna följs endast upp årsvis och finns ej per T1. 

Borås Stad ska vara bäst av landets femton största kommuner när näringslivet 

betygssätter hur det är att driva företag i sin kommun. 

Så nås målet för indikatorn 

Ständigt arbete tillsammans med övriga förvaltningar som berörs med att skapa Sveriges bästa 
näringslivsklimat genom en rad åtgärder. Beslutade förbättringsåtgärder fullföljs under 2020. 

Företagsklimat enl. öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, Nöjd Kund Index 

Så nås målet för indikatorn 

Ständigt arbete tillsammans med övriga förvaltningar som berörs med att skapa Sveriges bästa 
näringslivsklimat genom en rad åtgärder. Beslutade förbättringsåtgärder fullföljs under 2020. 
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3.3 Livskraftig stadskärna 

Målbild 

En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av 
boende, handel och upplevelser. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Antal nyproducerade 
lägenheter av AB Bostäder 

0 37 33 118 160 

Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder 

Så nås målet för indikatorn 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplaner för bostäder, 
markanvisar och säljer mark, och marknadsför Borås Stad och tillsammans med fastighetsägarna 
utvecklar kommunen samt bidrar till att ge finansiella möjligheter genom ägardirektiv. De kommunala 
bostadsbolagen ska även aktivt arbeta med sina befintliga nyproduktionsprojekt, och där finansiering 
sker i samråd med ägaren. 

3.4 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel hushåll och företag 
som har tillgång till bredband 
om minst 100Mbit/s, %. 

82 80 82 90 95 

Antal nyproducerade 
lägenheter av 
Fristadbostäder, 
Viskaforshem, 
Sandhultbostäder och 
Toarpshus. 

0 85 0 37 100 

Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s, %. 

Så nås målet för indikatorn 

För landsbygden nås målet genom att målmedvetet och långsiktigt stödja Borås Fiberföreningar. Detta 
görs genom att ett stamnätsstöd på 6 mnkr beviljats till bredbandsbristområden, att kommunal borgen 
ges för fiberföreningar och genom att Borås Stad står för inmätning av fiberföreningarnas nät samt ger 
dem fri tillgång till digitalt kartmaterial. Vidare stimuleras samverkan mellan fiberföreningarna i Borås 
med kringliggande kommuner. Dock är målvärdet oförändrat eftersom det finns tecken på en 
avmattning av installationstakten hos kommersiella aktörer och att vissa fiberprojekt har pausats. 

För tätort består satsningen av att Borås Stad godkänt Borås Elnät AB:s affärsplan, att fibrera 
kommunens 21 tätorter. 
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Målet med åtgärderna för landsbygd och tätort är att nå det nationella bredbandsmålet att "År 2020 bör 
90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s". 

Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostäder, Viskaforshem, 

Sandhultbostäder och Toarpshus. 

Så nås målet för indikatorn 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplaner för bostäder, 
markanvisar och säljer mark och marknadsför Borås Stad och tillsammans med fastighetsägarna 
utvecklar kommunen samt bidrar till att ge finansiella möjligheter genom ägardirektiv. De kommunala 
bostadsbolagen ska även aktivt arbeta med sina befintliga nyproduktionsprojekt, och där finansiering 
sker i samråd med ägaren. 

3.5 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

7,1 3 7,7 3 3 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

3,2 0 3,4 0 0 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 

- 55 55 60 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 

I indikatorn för sjukfrånvaro finns verksamheter som bedriver operativ verksamhet och i samband med 
att dessa verksamheter kom till förvaltningen ökade sjukfrånvarotalet. Då dessa nationellt sett har högre 
sjukfrånvaro påverkar detta förvaltningens utfall. Siffran återspeglar dock inte verkligheten fullt ut 
gällande timavlönade inom Bemanningsenheten Pedagogik, vilket behöver utredas. Med timavlönade 
medarbetare exkluderade är förvaltningens siffra för sjukfrånvaro de senaste 12 månaderna 4,57 %. 
Även siffran som enbart berör tillsvidareanställd personal upplever vi är något hög, men orsakerna till 
denna har vi identifierat och hanterat utifrån rådande förutsättningar. 
Avsikten är att bemanningsenheten ska flyttas från Stadsledningskansliet from 2020. Denna 
organisationsförändring kommer troligtvis att påverka utfallet för förvaltningen i nivå med målvärdet 
för 2020. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 

Förvaltningens användning av timavlönad personal är att härleda till bemanningsenheten, där den 
absoluta merparten av timmarna kommer från timavlönade medarbetare inom bemanningsenhetens 
administration. 
Avsikten är att bemanningsenheten ska flyttas från Stadsledningskansliet from 2020. Denna 
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organisationsförändring kommer troligtvis att påverka utfallet för förvaltningen i nivå med målvärdet 
för 2020. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Så nås målet för indikatorn 

De förändringar gällande friskvårdsbidraget som Borås Stad genomförde från och med 2019-01-01 har 
förbättrat förutsättningar för nyttjandet av friskvårdsbidraget och därför kan det förväntas en ökning i 
uttaget för 2020.  

Utfall av nyttjandet av friskvårdsbidrag följs endast upp årsvis och finns ej per T1. 

4  Nämndens verksamhet 

4.1 Stadsledningskansliet 

4.2 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Intäkter 92 274 76 617 74 317 87 773 

Kostnader -214 365 -194 701 -195 943 -207 811

Buffert -589 -589 -595

Nettokostnader -122 091 -118 673 -122 215 -120 633

Kommunbidrag 119 563 118 673 118 673 120 633

Resultat -2 528 0 -3 542 0 

Ackumulerat resultat 5 000 5 000 

Nettoinvesteringar -100 039 -43 500 -43 500 -40 000

4.3 Nämndens uppgift 

Stadsledningskansliet ska utarbeta gemensamma regler, normer och planer samt följa upp, utvärdera 
och utveckla nämndernas verksamheter. Det ingår också att bland annat arbeta med kvalitetsfrågor, 
informera om ny lagstiftning och huvudmannaskapsgränser. Kommunstyrelsen har även rollen som 
"koncernledning" med ansvar för de kommunala bolagens verksamhet. 

Ambitionen är att arbetet ska koncentreras och renodlas till större strategiska ledningsfrågor och 
samtidigt överlåta åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom 
fastställda riktlinjer och ramar. Ledningen ska inriktas mot målstyrning i kombination med utvärdering 
och analys av nämndernas resultat. 

Stadsledningskansliets enheter speglar också dess uppdrag: allmän kommunadministration, 
ekonomistyrning, personal/förhandling, samhällsplanering, mark- och exploateringsverksamhet, 
näringslivsfrågor, kvalitet/utveckling, kommunikation/marknadsföring, koncerninköp samt centrum 
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för kunskap och säkerhet som arbetar för att förebygga oegentligheter och korruption. 

4.4 Ekonomiska förutsättningar 

Kommunbidraget för 2020 är satt till 120,6 mnkr, en ökning med 1,9 mnkr. 

Flera av de uppdrag som ges verksamheten ligger i budgetskedet helt eller delvis finansierade genom 
centralt avsatta medel. Dessa fördelas under året ut till de verksamheter de berör, exempel på projekt är 
"Stöd till Lokal utveckling" och "Organisationshälsa". 

Verksamheten Stadsledningskansliet ser följande utmaningar och aktiviteter under kommande 
år som inte ryms inom befintlig ram: 

Till följd av försäljning av tomträtter ser vi nu en minskning  om 2,1 mnkr av intäkter av tillhörande 
avgälder som tidigare förvarnats om. Denna minskning av intäkter tillsammans med ökning av 
fastighetsskatten om 1 mnkr medför att totalt 3,1 mnkr behöver skjutas till budget 2020. 

Inför 2019 togs beslut om justering av politiska arvoden samt semesterinlösen som det ej budgeterats 
för. Resultatet visar en extra kostnad om ca 1,7 mnkr 2020. 

Förvaltningen har, enligt fattat beslut i Kommunstyrelsen (20190506, Dnr 2019-00374), initierat ett 
arbete med Beslutsstöd som under en treårsperiod kommer att generera kostnader om 3,5 mnkr /år, 4:e 
året 2,5 mnkr och därefter 2 mnkr/år. 

För att Borås Stad ska kunna möta välfärdens utmaningar behöver arbetet med digitalisering ta fart på 
allvar. 
IT-rådet har tagit fram ett förslag till organisation och behov av finansiering att införa denna från 2020 
med 12,5 mnkr. 

Föreningsarkivet ser utmaningar till följd av andra anställningskrav än tidigare och hemställer därmed 
om ytterligare 500 tkr till ett totalt bidrag om 1 250 tkr. (se bilaga) 

Koncerninköp ser ett behov av 700 tkr per år under 2020-2021 för en projektledartjänst i sitt uppdrag 
att införa system för återbruk av kommunens inventarier och medverka i projektet Design med 
omtanke 2.0. 

Under 2019 påbörjades införandet med ”Tillitsresan” som handlar om att utveckla Borås Stads 
styrmodell mot ett mer tillitsbaserat styrsätt för att möta de kommande årens utmaningar. 

En stor utmaning för Borås Stad är den kommande kompetensförsörjningen i vilken Personal och 
förhandling har en nyckelroll. 

Vad gäller finansiering av den uppstartade Distributionscentralen är den obudgeterad, se punkt 4.5.1.8. 

Budgetmedel behöver avsättas för firandet av Borås 400 år. 

4.4.1 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunstyrelsen arbetar för att Stadsledningskansliet ska vara en jämställd förvaltning. Delar i detta 
arbete är årlig lönekartläggning för att säkerställa jämställda löner och att rekrytering sker utifrån 
stadens rutiner för kompetensbaserad rekrytering. Jämställda löner sätts sedan utifrån ålder, 
arbetslivserfarenhet samt utbildning. 
Ytterligare områden inför ett sådant arbete kan vara att titta på hur förvaltningens medel för 
kompetensutveckling fördelas samt hur föräldraledighet och möjlighet att förena arbete och privatliv 
ser ut mellan könen. 
Det ska råda nolltolerans mot sexuella trakasserier i Borås Stad, Personal och förhandling ska stödja 
arbetet mot sexuella trakasserier. 
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I CKS uppdrag ingår bland annat att strategiskt förebygga och motverka Våldsbejakande extremism 
och hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet sker främst genom information och utbildning av Borås 
Stads medarbetare och i denna insats fokuseras särskilt på genusperspektivet och jämställdhet både vad 
gäller ”förövare” och offer. 
Alla medarbetare har erbjudits att gå utbildning i normer och normkritik. 
Strategisk samhällsplanering är med i en styrgrupp för Leader Sjuhärad som arbetar för att lämna EU-
bidrag utifrån jämn könsfördelning samt att i övrigt arbeta för att säkerställa att resurser fördelas på ett 
likvärdigt sätt. Borås Stads Översiktsplan innehåller jämställdhetsperspektiv och den blev antagen av 
Kommunfullmäktige våren 2018. 

4.5 Verksamhet 2020 

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Kommunledning 

Intäkt 42 381 37 370 37 370 45 601 

Kostnad -173 502 -164 001 -164 001 -174 166

Nettokostnad -131 121 -126 631 -126 631 -128 565

Personaladministration 

Intäkt 12 115 2 194 2 194 2 194 

Kostnad -11 365 -2 794 -2 794 -2 794

Nettokostnad 750 -600 -600 -600

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

Intäkt 6 0 0 0 

Kostnad -12 123 -16 533 -17 775 -16 566

Nettokostnad -12 117 -16 533 -17 775 -16 566

Markreserv 

Intäkt 22 785 21 000 21 000 23 000 

Kostnad -12 578 -6 768 -6 768 -8 257

Nettokostnad 10 207 14 232 14 232 14 743 

Totalförsvar och 
samhällsskydd 

Intäkt 1 724 2 300 2 300 3 812 

Kostnad -2 001 -2 576 -2 576 -4 112

Nettokostnad -277 -276 -276 -300

Markupplåtelse för 
flerbostadshus och 
industri 

Intäkt 5 950 6 478 4 178 5 886 

Kostnad -716 -621 -621 -601

Nettokostnad 5 234 5 857 3 557 5 285 

Markupplåtelse för småhus 

Intäkt 7 313 7 275 7 275 7 280 

Kostnad -530 -447 -447 -360
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Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Nettokostnad 6 783 6 828 6 828 6 920 

Vård och omsorg 

Intäkt 0 0 0 

Kostnad -1 410 -1 410 -1 410 -1 410

Nettokostnad -1 410 -1 410 -1 410 -1 410

Övrigt 

Intäkt 0 0 0 

Kostnad -140 -140 -140 -140

Nettokostnad -140 -140 -140 -140

Totalt 

Intäkt 92 274 76 617 74 317 87 773 

Kostnad -214 365 -195 290 -196 532 -208 406

Nettokostnad -122 091 -118 673 -122 215 -120 633

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

4.5.1 Kommunledning 

4.5.1.1 Kommunikation 

Genomtänkt kommunikation är ett effektivt redskap för att skapa sammanhang och förståelse för 
Borås Stads uppdrag och verksamheter. Värde och verksamhetsnytta uppstår när vi systematiskt 
kommunicerar på rätt sätt och med rätt innehåll från början – när mål, prioriterade frågor, förändringar 
och vårt uppdrag kommuniceras väl både externt och internt. 

Kommunikationsavdelningen ansvarar för att det redskapet används strategiskt och genomtänkt, i 
samarbete med andra eller genom egna aktiviteter. 

Avdelningens uppdrag 
Strategiarbete 

 Anseende för Borås Stad och Borås

 PR- och mediearbete

 Systematiskt arbete med styrande dokument inom kommunikationsområdet.

Kommunikationsstöd 

 Stöd, planering och kommunikationsrådgivning i de frågor som är prioriterade utifrån mål,
viktiga/prioriterade verksamhetsfrågor och förändringar, både utåt och inåt

 Identifiera, värdera och utvärdera behov av kommunikation och information i
kommunövergripande projekt

 Coacha chefer

Basstruktur och produktion 

 Förvalta och utveckla kommunens övergripande kanaler för kommunikation: boras.se,
intranätet, personaltidningen Saxen och medborgartidningen Såklart Borås, samt kommunens
övergripande konton i sociala medier
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 Produktion av pressmeddelanden, texter och grafiskt arbete kopplat till kommun-övergripande
projekt och beslut

Mål för avdelningen 
Avdelningens arbete ska bidra till att 

 utveckla Borås Stads kommunikation

 förverkliga vår vision Borås 2025

 öka kommuninvånarnas kunskap om och förståelse för kommunens beslut

 boråsarna är engagerade i Borås utveckling och deltar i dialoger

 stärka bilden av Borås Stad och Borås hos boråsare och i omvärlden

Mål som kommunikation kan stötta 

 ge invånarna möjlighet att ta del av våra tjänster

 öka det demokratiska inflytandet

 förverkliga politiska beslut

 skapa en rättvis och korrekt bild av våra verksamheter

 förbättra våra verksamheter

 marknadsföra konkurrensutsatta verksamheter

Att Borås Stad är bra på att kommunicera är en demokratifråga. Kommunens invånare, oavsett kulturell 
och etnisk bakgrund, ålder och kognitiva resurser, har rätt att känna till vilka rättigheter de har, vad 
kommunen gör och hur de själva kan vara med och påverka i den demokratiska processen. 

Utmaningen att nå fram till dem vi vill nå blir större för varje dag. Det beror till stor del på 
digitaliseringen – var och en har tillgång till en enorm mängd information. Bra kommunikation måste 
därför präglas av anpassade budskap, lyhördhet och flexibilitet. 

Extern kommunikation 
Under 2020 fortsätter vi arbetet med att utveckla och höja kvaliteten på kommunens kommunikation. 
Strategiskt viktiga kommunikationsfrågor hanteras tillsammans med förvaltningarna under ledning eller 
samordning av Kommunikationsavdelningen. 

Dessa områden identifieras i ett gemensamt arbete med förvaltningarna. Några exempel på områden 
som vi driver: 

 Aktivt och samordnat mediearbete för förvaltningsorganisationen

 Effektivt, samordnat arbete med kriskommunikation

 Sammanhållet arbete med Borås Stads anseende; här ingår arbetsgivarvarumärket, samt platsen
Borås i samverkan med andra huvudmän

 Hur kommunikation kan stödja tillitsbaserad styrning och ledning då Kommunstyrelsen i 2019
beslutat att revidera Borås Stads styr- och ledningssystem i riktning mot tillitsbaserad styrning

 Kommunikation av Socialt Hållbart Borås

Vår medborgartidning Såklart Borås utvecklas med innehåll och format. Vi utvecklar vår närvaro i 
sociala medier med direktsändningar och mer rörligt material. 

Avdelningen bidrar med planering och stöd till kommunens verksamheter i kommunikations-, 
marknadsförings- och PR-strategiska frågor och aktiviteter. Hit hör bland annat kommunikation i 
samband med allvarliga händelser/olyckor eller förtroendefrågor, samt i arbetet med att marknadsföra 
kommunen som en attraktiv arbetsgivare. 

Under 2020 kommer vi att säkerställa att våra webbplatser och andra IT-tjänster kopplade till 
kommunikationsavdelningen följer i lagen om tillgänglighet till digital service 

Intern kommunikation 
Var och en av de tusentals kontakter som våra medarbetare varje dag har med brukare och invånare 
visar vad Borås Stad står för, och vad vi kan göra för att ge människor ökad livskvalitet. Viktigt för att 
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det ska fungera bra är att alla medarbetare delar Borås Stads grundläggande värderingar, agerar 
professionellt och ser sin delaktighet i vårt uppdrag. 

Med kommunikation stärker vi medarbetarna i sina yrkesroller och därmed också våra verksamheter. 

Människor som känner sig delaktiga önskar sin organisation en bra utveckling. De vill vara stolta över 
den organisation de arbetar för. Medskapande och tillit är nyckelord. Kommunikationen kan bidra till 
detta genom: 

 att medarbetarna känner förtroende för att deras åsikter tas tillvara och blir hörda på alla nivåer,
både i verksamheten där de arbetar och på hög nivå

 att medarbetarna får fattade beslut förklarade för sig på ett sätt så att de blir begripliga, både ur
ett helhetsperspektiv och i förhållande till dem själva som personer och vad de betyder för den
egna verksamheten.

Marknadsföring  
Borås Stad vill stärka varumärkena Borås Stad och Borås för att öka stoltheten hos boråsarna och få 
omvärlden att upptäcka Borås fördelar. För ökad slagkraft samarbetar vi med Borås TME och 
Högskolan i Borås, i exempelvis aktiviteter som deltagande i Almedalen, Borås 400-årsjubileum och 
marknadsföring av platsen Borås. 

Kommunstyrelsen köper marknadsföring genom samarbete med till exempel idrottsklubbar och 
kulturevenemang. 

4.5.1.2 Ekonomistyrning 

Ekonomistyrning är ett redskap för Kommunstyrelsen för att leda, samordna och utveckla Borås Stads 
ekonomi- och verksamhetsstyrning. Avdelningen ansvarar för kommunens ekonomiska planering, 
uppföljning och styrning samt strategisk IT. Sedan 1 maj 2019 tillhör också sekretariatet och juridik 
avdelningen ekonomistyrning. Sekretariatet hanterar sekreterarskap i Kommunfullmäktige, 
Kommunstyrelsen, Arvodesdelegationen och Kommunfullmäktiges valberedning. Juridik ger juridiskt 
stöd till Kommunstyrelsen, övriga nämnder och de kommunala bolagen, handlägger lotteritillstånd samt 
bistår Valnämndens kansli. 

Ekonomistyrning har utvecklat sin roll genom att tillsammans med den politiska ledningen skapa 
förståelse för ekonomiska styrsignaler, och med fakta och finansiella mål ge förutsättningar för 
diskussioner på olika nivåer. 

Den kommunala ekonomin påverkas till största del av utvecklingen av skatteunderlaget samt 
kostnadsutvecklingen och då framför allt lönekostnadsutvecklingen. Enligt Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) skatteunderlagsprognos från maj 2019 beräknas skatteunderlaget öka med 1,2 
procent i reala termer för 2019 och bara 0,3% för vardera året 2020 och 2021. Den reala ökningen av 
skatteunderlagen 2019 är i nivå med de senaste åren men beräknas bli betydligt lägre för åren 2020-
2021. Orsaken till att skatteunderlagen utvecklas svagare de kommande åren är att antalet arbetade 
timmar inte fortsätter öka när konjunkturen planar ut under 2019. De kommande åren ökar behoven av 
kommunernas välfärdstjänster genom de demografiska förändringar som ger större andel barn och 
unga samt större andel äldre. 

Prioriteringar 2020 
Ekonomistyrning fortsätter arbetet med att förbättra budget, rapporter och andra styr- och 
uppföljningsprocesser och deltar i arbetet med ”Tillitsresan” som handlar om att utveckla Borås Stads 
styrmodell mot ett mer tillitsbaserat styrsätt för att möta de kommande årens utmaningar. 

Arbetet med att stödja den nya politiska organisationen fortsätter 2020 från hela avdelningen. Detta för 
att göra en ännu bättre samlad uppföljning av både ekonomi och verksamhet enligt uppsatta mål. De 
ekonomiska utmaningarna på längre sikt för Borås Stad kommer att beskrivas för att ge bra 
beslutsunderlag för politiska beslut och prioriteringar. 



Kommunstyrelsen, Budget 2020 14(30) 

Avdelningen arbetar fortsatt med att utveckla ägarstyrning och uppsikt över bolagen. Arbetet kommer 
att utvecklas ytterligare under 2020. För att säkra tillgången på kapital har internbanken de senaste åren 
förlängt kapitalbindningen, skaffat fler finansieringskällor samt skaffat en rating hos 
kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor. 

Strategisk IT arbetar framåtriktat och övergripande med IT-arkitektur, IT-styrning, IT-samverkan och 
informationssäkerhet. Vi ska skapa förutsättningar för verksamhetsstödjande, effektiv och tillgänglig IT, 
oberoende av tid och plats. Vi stödjer förvaltningen av verksamheternas IT-stöd och arbetar även för 
att de som bor, verkar och vistas i Borås ska ha tillgång till en god IT-infrastruktur. För att klara de 
utmaningar som kommunsektorn ställs inför kommande år med fler personer som behöver 
kommunernas insatser och relativt sett färre i arbetsför ålder så måste de möjligheter som 
digitaliseringen ger utnyttjas maximalt. Ekonomistyrning kommer att vara drivande i Borås Stads arbete 
med att ta fram en Digital strategi och kunna vara en central katalysator för arbetet med digitaliseringen 
i hela den kommunala organisationen. 

4.5.1.3 Personal och förhandling 

Borås Stad ska erbjuda en bra arbetsmiljö med konkurrenskraftiga arbetsvillkor som skapar 
förutsättningar för medarbetarna att verka i en professionell och tillitsstyrd organisation. Där läggs 
också grunden för kompetensförsörjning och ett hållbart arbetsliv. Mångfald i kompetens, erfarenhet, 
bakgrund och andra personliga förutsättningar är en styrka som kommunen ska ta till vara. 

Avdelningen arbetar med personalpolitik i vid mening och består av tre delar: Personalenheten 
(arbetsmiljö, kompetensutveckling, personalförsörjning, jämlikhet, employer branding), 
Förhandlingsenheten (lönebildning, förhandling, arbetsrätt och pensioner) och Enheten för 
Organisationshälsa. Personal- och Förhandlingsenheterna (PoF) ska leda, stödja och systematiskt följa 
upp personalarbetet i Borås Stad och därigenom bidra till verksamheternas måluppfyllelse. 

Framtida utmaningar 
Konkurrensen om arbetskraften har ökat de senaste åren och under de kommande tio åren kommer 
den att öka ytterligare. Antalet barn och äldre ökar kraftigt samtidigt som den arbetsföra delen av 
befolkningen ökar i betydligt mindre omfattning. Till följd av dessa demografiska förändringar och 
pensionsavgångar kommer Borås Stad att under perioden behöva rekrytera motsvarande omkring 40 % 
av det totala antalet anställda i dag. Mest ökar behovet av nyrekryteringar inom äldreomsorgen och 
gymnasieskolan. 

För att möta denna utmaning krävs ett strategiskt arbete på flera olika områden. Fler behöver arbeta 
mer och längre. För att det ska vara möjligt måste förutsättningarna för att arbeta mer förbättras. 
Fortsatt stora ansträngningar måste också göras när det gäller sjukfrånvaron. Den genomsnittliga 
sjukfrånvaron på 7,4 % i Borås Stad år 2019 motsvarar totalt 834 heltidsanställda. 

Uppdrag  
Utifrån att Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap för att möta 
omfattande förändringar, så har fem arbetsgrupper, bestående av representanter från PoF och 
förvaltningarna, startats. Detta är ett liknade arbetssätt som användes i KAL-gruppernas arbete med 
fokus på HR:s huvuduppgift, dvs att bemanna vår organisation. 

Respektive grupps huvuduppgift är att ta fram idéer och förslag inom följande område: 

 Förlänga tiden i arbetslivet

 Få deltidstjänstgörande att arbeta mer

 Skapa förutsättningar för att minska sjukfrånvaron

 Genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid

 Öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande
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Aktiviteter 2020 

 Arbetsgivarvarumärket (Employer Branding)
Fortsatt utveckling av arbetsgivarvarumärket och exponeringen av Borås Stad som arbetsgivare,
bland annat genom medverkan på valda arbetsmarknadsdagar, ökad närvaro på sociala medier
samt fortsatt utveckling av film för marknadsföring av arbetsgivarvarumärket. Utveckling av
karriärsidor för förvaltningar i syfte att på ett tydligt och attraktivt sätt presentera exempelvis
karriärvägar, medarbetarporträtt och verksamhet.

 Kompetensförsörjning
Vi ska under året följa upp förvaltningarnas arbete med sina kompetensförsörjningsplaner som
inför 2020 har skrivits enligt ny struktur. Utifrån kompetensförsörjningsplanen ska kopplingar
göras till lönebildningen och ett fortsatt arbete med att identifiera förutsättningar för
karriärtjänster.

 Projekt/ samarbeten i syfte att ”attrahera, rekrytera och behålla”
Fokus för 2020 är utveckla det strukturövergripande arbetet på grupp- och organisationsnivå
för att främja ett hållbart arbetsliv och minska ohälsan. Det sker genom
Samordningsförbundets projekt Positiv Rörelse, samverkan med Primärvården och
Försäkringskassan samt Borås Stads projekt Frisk organisation.

 Organisationshälsa (Frisk organisation)
Enhetens uppdrag är att öka organisationshälsan i Borås Stad genom att bedriva
verksamhetsutveckling på grupp- och organisationsnivå. Syftet är att sänka ohälsotalen med
målet att 2022 ha en stabil sjukfrånvaro på 5 %. En kommunikationsplan är upprättad.
Under 2020 fortsätter enheten sitt arbete att utifrån underlag och nära samverkan med
förvaltningarnas ledningsgrupper och HR-enheter identifiera arbetsplatser med hög upprepad
korttidsfrånvaro och/eller andra tecken på ohälsa.
Insatserna handlar i första hand om arbetsmiljöscreening som metod för att identifiera både
styrkor och utvecklingsbehov. Utifrån resultat kan enheten erbjuda insatser i form av chefsstöd,
utbildning och andra utvecklingsprocesser i grupp.

 Lön och förmåner
Arbetet med att utveckla lönebildningen fortsätter under 2020. Pilotprojektet med införande av
ny löneinplaceringsmodell fortsätter. Genomförda åtgärder för att kvalitetssäkra
löneöversynsporcessen ska implementeras och samtliga chefer ska utbildas.

 Övergripande
Under året ska effekterna av KAL-gruppernas åtgärder följas upp. För 2020 kommer fokus för
utveckling och utbildning inom rehabiliteringsprocessen genomföras riktat till HR-
funktionerna.

4.5.1.4 Näringsliv 

Avdelningen är Borås Stads strategiska resurs för tillväxt, näringslivsutveckling och internationell 
samordning. Avdelningen bevakar även omvärlden och nya innovationer i syfte att förstå omvärldens 
förändring, vilket ger oss möjlighet att hjälpa våra företag att ligga i framkant. För närvarande deltar vi 
aktivt i DO-Tank (Science Park) och i framtidens logistiska lösningar genom projekten Autofreight, 
Surflogh, Good Gods och Idolly. Vi deltar också i projekt avseende landsbygdsutveckling, cirkulär 
ekonomi och innovationer i små företag samt Digicreate, ett projekt för digital utveckling av kreativa 
företag. Inför 2020 fortsätter arbetet med att skapa tillväxt i staden, främst genom ett antal prioriterade 
områden: 

Lokal tillväxt 
Vi stärker företagen på orten och säkrar en robust utveckling. Det sker genom olika kontakter och 
nätverk, affärsrådgivning, seminarier och utbildningar. Vi samarbetar med samtliga företagarföreningar 
och Borås Näringsliv, samt anordnar nätverksluncher och Näringslivsdagen. Projekten Insikt, Enklare 
upphandling, Young Friday, Landsbygdsinriktad näringslivsutveckling och Inkubatorföretag ligger inom 
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detta område. 

Business Region Borås är ett samarbetsprojekt mellan Boråsregionens kommuner som drivs av 
Sjuhärads Kommunalförbund och där Borås Stad deltar. 

Våra klusterområden 
Upplevelseindustri 
Arbetet fortsätter med att bygga och bibehålla Borås varumärke som Sveriges textila huvudstad. Textile 
Fashion Center och MarketPlace Borås är två viktiga redskap där vi tillsammans med BoråsBorås TME 
AB verkar för att fler möten läggs i Borås. Vi fortsätter vår satsning i Berlin tillsammans med Svenska 
ambassaden, Tysk/Svenska Handelskammaren, Svenska Institutet och Textiluniversitetet AMD. 

Borås har presidentskapet för det europeiska textilnätverket ACTE och ansvarar också för att bygga 
upp, administrera och driva ACTE:s verksamhet i Europa. Under 2020 gör vi en särskild satsning på 
ACTE som syftar till att bli en pålitlig partner för EU i de Europiska projekt kring återtagande av textila 
näringar till Europa som nu aktualiserats. ACTE är en viktig samarbetspartner i detta. 

Kreativa näringar 
Många företag i Borås har anknytning till textil och mode, men många är verksamma inom andra 
kreativa branscher. För att stärka andra sektorer arbetar vi tillsammans med den ekonomiska 
föreningen Creative Cluster Hub. Vi driver projektet Digicreate för att utveckla de små företagens 
förmåga att använda digitala hjälpmedel i sin tillväxt. 

Handel 
Tillsammans med den ekonomiska föreningen E-handelsstaden Borås utvecklar vi stadens viktiga 
styrkeområde, handeln. Vi arbetar tillsammans med Högskolan i Borås och näringslivet för att stärka 
Borås varumärke som handels- och e-handelsstad. Arbetet fokuserar på att Borås ska stärka positionen 
som Sveriges centrum för digital handel och att utveckla utbildningar för att säkra tillgången på 
kompetenta medarbetare för framtiden. Tillsammans med E-handelsstaden har ett nytt strategiprogram 
E-handelsstaden 2.0, arbetats fram. Tillsammans startar arbetet 2020 för att förverkliga detta. Under
2019 startades en community för nystartade företag inom E-handel och Tech, The Next Thing. Under
2020 intensifieras arbetet med att rekrytera och utveckla många unga företag inom området.

Högteknologiskt företagande 
Avdelningen jobbar aktivt tillsammans med bland andra ASTA ZERO och Volvos provbana Hällered 
för att utveckla ett högteknologiskt kluster inom fordonsindustrin. Klustret ska bli Europas självklara 
nav för utveckling av produkter, service och tjänster inom områdena autonomi, bilsäkerhet och 
logistiktjänster. Vi driver också flera högteknologiska projekt för bland annat autonoma långväga 
transporter såväl som inom citylogistik, Good Gods. 

Update Borås 
Under 2019 togs initiativ till Borås egen konjunkturrapport, Update Borås. Under 2020 fortsätter vi 
utveckla denna som ett underlag för dialog med företagen om framtidens förändringar i Boråsregionen 
vad gäller ekonomi och tillväxt. 

Etablering och tillväxt 
Vi servar de många intressenter som vill etablera sig i Borås. Industriområdena Viared Västra, 
Nordskogen och ASTA i Hedared är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete. Under 2020 tar vi 
tillsammans med Samhällsbyggnadsavdelningen fram nya etableringsområden som på sikt ska se till att 
staden har mark att möta en fortsatt stor efterfrågan med. 

Internationella kontakter sker dels genom olika delegationsbesök, genom att delta i Business Swedens 
förfrågningar, genom samarbetet i BRB och dels genom egna riktade insatser. 

Avdelningen ansvarar för huvudprocessen, Etablering, som målinriktat leds av Näringslivets 
servicecenter. Tillsammans med övriga förvaltningars arbete inom respektive delområden, syftar arbetet 
till att göra Borås bäst i landet vid service för näringslivet vid ny- och ometableringar. 

Internationellt 
Avdelningen samordnar stadens internationella kontakter, men stödjer också näringslivet i kontakter 



Kommunstyrelsen, Budget 2020 17(30) 

som främjar dess delaktighet i internationella projekt. Kommunen är ofta en viktig dörröppnare och 
partner för tillväxt inom näringslivet. I samverkan med ACTE sker en rad internationella kontakter 
inom textilområdet. 

4.5.1.5 Mark 

Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens fasta egendom samt för mark- och 
exploateringsverksamhet. Avdelningens uppdrag är att medverka till stadens utveckling genom att köpa 
och sälja samt exploatera mark för bostäder, verksamheter, anläggningar mm.  Kommunens mark 
nyttjas också för gator, park, natur, idrott, olika servicefunktioner mm. Kommunen upplåter mark 
genom arrenden, nyttjanderättsupplåtelser, tomträtter och servitut för olika ändamål och behov. 

Mark för verksamheter 
Efterfrågan på industrimark för nya företagsetableringar är relativt stor och målet är att möta 
efterfrågan på längre sikt genom planering och utveckling av nya industriområden. Det är viktigt att 
kunna erbjuda tomtmark för företagens olika behov och i olika geografiska lägen. 

Aktiviteter 2020 

 Viared Västra – huvuddelen av kommunens markområden är färdigställda och sålda men delar
av området återstår att exploatera

 Nordskogen - etapp 1 är färdigställt vilket möjliggör fortsatta försäljningar av industrimark. För
etapp 2 kommer exploateringsutbyggnad att påbörjas vilket ger ca 14 ha industrimark

 Planlägga och exploatera mark för ytterligare verksamhetsområden, ex Kyllared, rv27/rv41,
södra Gässlösa, södra Osdal

Mark för bostäder 
Efterfrågan på bostäder är fortsatt ganska stor för såväl flerbostadshus som radhus/egnahem. 
Attraktiva småhustomter och bostäder efterfrågas, både i centrala lägen och i övriga stadsdelar och 
serviceorter. Avdelningen kan genom markförsörjning, markanvisning, initiering av detaljplaneläggning 
och exploateringsverksamhet bidra till att möta efterfrågan. 

Aktiviteter 2020 

 Förvärva mark för bostadsexploatering eller för markbytesobjekt

 Genomföra markanvisningar, genom bland annat markanvisningstävlingar

 Initiera exploatering av befintliga outnyttjade detaljplaner för bostadsändamål

 Färdigställa exploatering för kommunala småhustomter i ex. Fristad, Dalsjöfors

Markupplåtelser och förvaltning 
Avdelningen ansvarar för kommunens markinnehav. Kommunen har ca 500 arrenden för skola-, 
idrotts- och fritidsändamål, jordbruk, tekniska anläggningar och bostäder (främst fritidshus). 
Markupplåtelser sker även genom de ca 600 tomträtterna. 

Aktiviteter 2020 

 Översyn av arrendesystemet avseende interna verksamheter. Arealavgränsning, villkor och
arrendebelopp

 Översyn av arrendesystemet avseende externa verksamheter. Arealavgränsning, villkor och
arrendebelopp

Exploateringsverksamhet 
Exploateringsverksamheten innebär att anskaffa och iordningställa mark för bostäder, service, handel, 
kontor, industri, idrott- och fritidsändamål med mera. Detta medför även behov av att ordna 
kompletterande allmänna anordningar som gator, grönområden med mera. Exploateringsverksamheten 
bedrivs genom projektbaserade investeringar. 



Kommunstyrelsen, Budget 2020 18(30) 

4.5.1.6 Samhällsplanering 

Avdelningens verksamhet griper över ett brett område. Vi leder, utvecklar, följer upp och samordnar 
kommunens arbete med hållbar samhällsplanering, infrastruktur, kollektivtrafik, lokal utveckling och 
statistik. 

Borås når varje år nya rekord i antalet boende, arbetstillfällen, studenter och besökare. Denna positiva 
utveckling förstärks av samverkan i samhällsbyggnaden. I det arbetet ansvarar Kommunstyrelsen för 
strategiska och långsiktiga beslut. 

Borås och omvärlden 
Lokalt och regionalt, nationellt och internationellt sker ständig utveckling och vi möter därmed nya 
utmaningar. Vi påverkas av nya handels- och resmönster, fordonsutveckling, arbetskraftsbrist, ökad 
urbanisering, klimatförändringar och en förändrad omvärld. Hur vi förstärker den positiva utvecklingen 
och bemöter oönskade förändringar är viktiga utmaningar i samhällsbyggandet. 

Översiktsplanen och andra strategiska planer 
Den nya översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige i april 2018. Det är ett brett förankrat arbete 
som gör det möjligt att exploatera nya områden för bostäder och verksamheter samt värna gröna 
miljöer. Kommunstyrelsen beslutade i mars 2019 om en utbyggnadsordning för de nya stadsdelarna och 
förädling av de urbana och kollektivtrafiktäta stråken. Syftet är ett ökat fokus i stadsbyggandet. 

Avdelningen prioriterar översiktsplanen och strategiska utredningar för att möta planbehovet i en 
växande kommun. Under året återupptar och intensifierar vi arbetet att tillsammans med Trafikverket 
fastställa korridor för ny järnväg Göteborg - Borås och det centrala stationsläget. Resultatet är 
avgörande för stadens fortsatta utveckling. 

Arbetet med att utveckla större områden såsom Gässlösa och Knalleland samt planeringen för den nya 
järnvägen ökar behovet av stora trafik- och infrastrukturutredningar. Med 30 % fler boråsare på 20 år 
blir arbetet med Trafikplanen allt viktigare i en växande stad. 

Utredningar om framtidens kollektivtrafik, och lokal utveckling av stadsdelar, tätorter och landsbygd är 
annat som pågår under året. En tidig dialog med boråsarna är viktig i dessa frågor och kan bland annat 
ske genom medborgardialoger. 

Samverkan i stråket Göteborg – Borås 
Arbetet fortsätter med att belysa och utveckla potentialen i stråket mellan Västsveriges två största 
städer. I det fortsatta arbetet ligger fokus på att förverkliga den politiskt antagna målbilden. Arbetet 
med samhällsplanering i stråket inriktas på att överbrygga administrativa gränser och arbeta fram 
konkreta förslag och inriktningar, där ny järnväg är en förutsättning för den önskade utvecklingen. 
Arbetet sker tillsammans med kommuner och kommunalförbund i stråket och i nära kontakt med 
Västra Götalandsregionen och Swedavia. 

Framtagande av regional avfallsplan 
Tillsammans med Borås Energi och Miljö AB deltar vi i arbetet med att ta fram en ny regional 
avfallsplan. Avfallsplanen kommer handla om minskad resursanvändning, det vill säga förebygga avfall, 
och att hantera det avfall som uppstår på ett resurseffektivt sätt. Arbetet leds av Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund. 

Arbetet med klimatfrågor intensifieras 
Arbetet med koldioxidbudget fortsätter och kopplas ihop med Borås Stads system för 
klimatkompensering och med revideringen av Energi- och klimatstrategin. Klimatfrågan blir allt mer 
aktuell allt eftersom vi börjar se effekterna av uppvärmningen både lokalt och globalt, därför ökar vi 
arbetet med att minska utsläppen och med att anpassa samhällsplaneringen till de nya förutsättningarna. 

Grön och blå infrastruktur allt viktigare 
När Borås växer och förtätas är det viktigt att den gröna och blåa strukturen har kvar sina kvaliteter. 
Tillsammans med andra förvaltningar arbetar vi därför med att bevara eller utveckla det vi har och med 
att få in fler gröna element i samband med att staden förtätas. På så sätt bevaras rekreativa värden och 



Kommunstyrelsen, Budget 2020 19(30) 

effekter av klimatförändringar minskar. 

4.5.1.7 Kvalitet och utveckling 

Avdelningen arbetar med följande huvudområden: systematisk utveckling och förbättring, hållbar 
utveckling, medborgarperspektiv, barns och ungas perspektiv, kommunövergripande kost och 
lokalvård, gemensam administration samt valfrihetssystem. From 2019 tillhör även Stadsarkivet 
avdelningen. 

Kommunstyrelsens reglemente har kompletterats med en uppgift, att främja arbetet med mänskliga 
rättigheter. Kvalitet och utveckling kommer att leda, samordna och hålla ihop detta arbete. Ett nätverk 
kommer att startas med deltagare från samtliga förvaltningar, jämställdhetssamordnaren kommer att 
leda detta nätverk. 

Kvalitet och utveckling är sammanhållande för kommunövergripande nätverk och arbetsgrupper. I 
framtiden förväntas kraven öka från boråsarna på hög kvalitet på service, ökad valfrihet, inflytande och 
delaktighet. Det systematiska arbetet med förbättringar avgör vår förmåga att möta dessa krav. En del i 
detta är ett tydligare uppdrag att stödja arbetet med innovationer i Borås Stad. 

Systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete  
Brukar- och medborgarundersökningar genomförs regelbundet, med syfte att ge underlag för vad som 
behöver förbättras och utvecklas i kommunens verksamheter. Avdelningen fortsätter också att utbilda 
och stödja förvaltningarna och bolagen i att analysera resultat. Som en del i ett förbättrat och mer 
utvecklat analysarbete så har ett arbete med ett kommunövergripande beslutsstöd påbörjats. 

Under året genomförs för fjärde året ”Inspiration Borås” – Borås Stads interna kvalitetsmässa. Mässan 
återkommer årligen och målgruppen är alla anställda i alla förvaltningar och bolag och syftet är att 
inspirera, inspireras och att sprida goda exempel. 

Under 2017 påbörjades ett SKL-projekt: Förenklat och effektivare styrsystem, tillsammans med åtta 
andra kommuner. Under 2018 och 2019 pågick ett arbete med att ta fram förslag på förändringar och 
förbättringar i nuvarande styrmodell. Under 2020 fortsätter detta arbete under namnet Tillitsresan. 

Digitalisering 
Arbetet med att förbättra och utveckla e-tjänster fortsätter. Processkartläggning av tjänster, utbildning 
av handläggare och utveckling av nya e-tjänster sker utifrån hela stadens perspektiv. Support- och 
utvecklingsfunktionen för Borås Stads e-tjänster har stärkts men kan vid den ökade användningen 
behöva förstärkas ytterligare. 

Aktiviteter 2020 

 Arbetet med digitalisering samordnas i övergripande handlingsplan

 Digitalisera signering av blanketter

 Säkerställa support och administrativt stöd för de IT-system avdelningen förvaltar

Barns och ungas perspektiv 
Borås Stad verkar målmedvetet och långsiktigt för att skapa bra förutsättningar för unga. Alla 
förvaltningar och bolag ska ta gemensamt ansvar för ungdomsfrågorna. Det ungdomspolitiska 
programmet utgör grunden, och den tillhörande planen, med tidsatta åtgärder, ska tydliggöra och 
underlätta arbetet. 

Avdelningen samordnar och stödjer arbetet med barnkonventionen och ungas inflytande samt stödjer 
ungdomsrådet. Barnkonventionen som lag och ett rättighetsbaserat arbetssätt kommer att prägla året, 
med förhoppning på en ökning av ungas inflytande i staden. 

Aktiviteter 2020 

 Utveckla struktur för systematiska demokratiutbildningar, framförallt i samverkan med
Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.
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 Analys och strategi för hur Borås Stads organisation rustar sig inför Barnkonventionen som
svensk lag.

 Utveckla organisationens arbetsformer för ungdomsinflytande, däribland struktur för
Ungdomsrådet.

Elevombud 
Elevombudet ska genom stöd och vägledning kunna hjälpa vårdnadshavare och elever i grundskolan. 
Denne ska även vara en länk till kommunens tjänstepersoner, förtroendevalda och till andra 
verksamheter som arbetar med barn och unga. Elevombudet kommer under 2020 fortsätta arbetet med 
att göra funktionen känd och att finnas ute bland eleverna på högstadieskolorna. 

Äldreombudsman 
Stadens äldreombudsman ska vara en röst för äldre i Borås och en länk till kommunens tjänstemän och 
politiker. Äldreombudsmannen strävar efter att nå ut till så många äldre som möjligt, och på olika sätt 
informera och lyssna till de äldres erfarenheter, synpunkter, frågor och förslag och därmed öka de 
äldres inflytande på stadens utveckling. 

Valfrihetssystem  
Hemtjänstvalet omfattar service och omvårdnad samt delegeringar i hemsjukvård. Valfrihetssystemet 
för daglig verksamhet omfattar personer inom LSS med denna insats. Kommunstyrelsen godkänner de 
privata utförare som uppfyller kvalitetskraven och ansvarar för uppföljning. Avdelningen stödjer 
förvaltningarna i arbetet med lagen om valfrihet (LOV). 

Kommunövergripande kost och lokalvård 
Maten och måltidernas kvalitet får en allt större betydelse för att öka attraktionskraften och brukarnas 
nöjdhet i våra verksamheter. Arbetet med att hitta effektiviseringar, kopplat till bra kvalitet inom 
kostverksamheten samt en likvärdighet för brukare i Borås Stads samtliga förvaltningar ska fortsätta. 

Verksamhetens uppdrag består även i att säkerställa en god lokalvård av Borås Stads lokaler. En stor del 
i arbetet både vad gäller kost och lokalvård är metodutveckling för ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Aktiviteter 2020 

 Uppföljning och samordning av avtal, kvalitetskontroll/kvalitetssäkring, miljöprojekt,
utbildning och information

Administrativa enheten 
Enheten är administrativt stöd åt Stadsledningskansliet och ansvarar bland annat för 
Kommunstyrelsens diarium, sammanträdeshandlingar, fakturahantering med mera. 

Stadsarkivet 
Stadsarkivet är beredande och verkställande organ för arkivmyndigheten med uppgift att bevara vårt 
gemensamma kulturarv och göra det tillgängligt för allmänheten. Kommunstyrelsen som 
arkivmyndighet ska genom Stadsarkivet utöva tillsyn över myndigheternas arkivvård och lämna råd och 
anvisningar. 

Borås Stads verksamheter går över till digital ärendehandläggning vilket ställer nya krav på arkiv- och 
informationshanteringen och Stadsarkivet fortsätter att stötta verksamheterna i denna utveckling. 
Arbetet med leveranser till e-arkivet fortsätter.  
Föreningsarkivet och Borås idrottshistoriska sällskap administreras via Stadsarkivet. I budgeten ingår 
bidrag till dessa med totalt 850 tkr. 

4.5.1.8 Koncerninköp 

Koncerninköp gör koncernöverskridande upphandlingar samt uppdragsupphandlingar för 
förvaltningar, kommuner, kommunala bolag och förbund. Vi arbetar också med hållbarhet, e-handel, 
varudistribution och avtalsuppföljning. Koncerninköp kommer under året att fortsätta med besök hos 
förvaltningar och bolag i syfte att strama upp inköpsstrukturerna, utveckla försörjningsstrategier och 
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skapa bättre samverkan. 

Upphandling 
Upphandling har utvecklats genom åren, från att handla om upprättande av avtal för inköp, till att 
omfatta etik och jämställdhet, val av Fairtrade-produkter och ekologiska produkter, att hänsyn tas till 
barnkonventionen, ILO (International Labour Organization), uppförandekoder, sociala krav, 
arbetsrättsliga krav, antidiskriminering, miljökrav och krav på sociala företag och samordnad 
varudistribution etc. Koncerninköp arbetar med att balansera och anpassa dessa krav i kommande 
upphandlingar för att åstadkomma den maximala affärsnyttan för Borås Stad. Avdelningen kommer 
arbeta med att införa kategoristyrning som ett sätt att underlätta styrning, planering och uppföljning av 
upphandlingar och avtal. 

Hållbarhet 
Hållbarhet och social hänsyn har fått en mer central roll i upphandlingar. Koncerninköp har en 
hållbarhetsstrateg, en halvtidstjänst kring Fairtrade frågor och ett samarbete med 
Arbetslivsförvaltningen gällande socialt hänsynstagande i upphandlingar. Genom SKL Kommentus 
Inköpscentral deltar vi i revision av olika leverantörer. 

Borås Stad kommer genom Koncerninköp ansöka om att bli omcertifierade som Fairtrade City 2020. 
En del i det arbetet är att utöka fairtrade sortimentet med exempelvis områdena textilier och blommor. 
Avsikten är att nå nya målgrupper och att främja etisk handel inom ytterligare varugrupper i 
förvaltningarna. 

I budget 2018 fick Koncerninköp i uppdrag att utreda engångsartiklar. År 2019 påbörjades arbetet med 
att minska tillgången av engångsartiklar i plast, detta genom olika upphandlingar bland annat Städ och 
kem. Arbetet fortsätter under 2020. 

Koncerninköp har i uppdrag att införa system för återbruk av kommunens inventarier och medverkar i 
projektet Design med omtanke 2.0. I förstudien som genomförts har det konstaterats att Borås Stad har 
behov av att organisera ansvaret för möbelinnehavet, samt att upphandla kringtjänster som exempelvis 
tapetsering, målning och snickeri för att uppnå målet om cirkulära möbelflöden. Koncerninköp 
planerar därför genomföra ett tvåårigt projekt i syfte att identifiera hur möbelprocessen ska se ut, samt 
genomföra de upphandlingar som identifierats att de saknas. Koncerninköp ser ett behov under 2020-
2021 för en projektledartjänst. 

E-handel
E-handel arbetar med den nya lagen gällande elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling
mot målet med 100% elektroniska fakturor. Arbetet fortsätter under 2020. E-handeln ska ha god
effektivitet i sin webb butik och arbetar för att utöka antalet leverantörer. Utbildning av beställare i e-
handeln fortsätter och utbildningskonceptet är under vidareutveckling.

Varudistribution 
Det har tidigare fattats beslut om att införa en samdistributionscentral. Upphandling av 
distributionscentral och fordon har färdigställts och är i drift från maj 2019 vid det nya 
livsmedelsavtalets avtalsstart. Ytterligare varuavtal kopplas på hösten 2019 och arbetet kommer 
fortsätta under 2020. Införandet är obudgeterat och beräknas uppgå till ca 8 miljoner kr per år. Denna 
kostnad kommer successivt minska desto fler upphandlingar som samordnas via distributionscentralen i 
enlighet med kostnad-nytta-analys i beslutet taget i KF 1708. 

Verksamhetsstöd 
Arbetet med inköpsanalyssystemet pågår. Under 2019 levererades systemet ut till ekonomer i 
förvaltningarna och när genomlysning av innehållet har skett ska samtliga chefer i Borås Stad få tillgång 
till systemet. Koncerninköp anställde 2019 en avtalscontroller som under 2020 fortsätter arbetet med 
att utveckla en avtalsförvaltningsmodell som kommer användas på strategiska avtal. 

Rutiner och regler 
Det finns behov av att skapa interna rutiner och checklistor som likställer hantering beroende på typ av 
upphandling. Vi arbetar vidare med en intern organisationsförändring vars syfte är att möta det ökande 
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behovet av upphandlingar och uppföljning av avtal, samt att behandla mörkertalet, alltså upphandlingar 
som inte blir gjorda. Målsättningen är att skapa en tydlighet, arbeta med uppfyllande av politiska 
ambitioner samt att skapa mer utrymme för verksamheterna. 

Vi ska också arbeta fram interna regler och rutiner för hur vi ska undvika oseriösa leverantörer samt 
kontrollera och följa upp våra befintliga leverantörer. 

4.5.1.9 Centrum för kunskap och säkerhet 

CKS uppdrag är att upptäcka, förhindra och förebygga att organiserad brottslighet, oegentligheter och 
korruption får fäste i Borås Stad. Vi ska även arbeta förebyggande och trygghetsskapande genom att 
stödja och driva nätverk för konkreta åtgärder och aktiviteter mot identifierade problembilder i Borås. 
CKS ansvarar för det strategiska säkerhetsarbetet och utgör ett stöd för förvaltningarna i deras 
säkerhetsarbete, krisberedskap och civila försvar men har även ansvar för säkerhetsskyddsarbetet i 
Borås Stad och dess bolag. Vi arbetar i tre inriktningar; Kunskap, korruption/ oegentligheter samt säkerhet 

Under 2019 har CKS fått bättre förutsättningar att arbeta med uppdraget, dels genom nyrekryteringar 
men även genom en omorganisation och strukturering av säkerhets- och krisberedskapsarbetet. 

Kunskapsinriktningen och oegentligheter/korruption. 
Under 2020 ska det framgångsrika arbetet med att förhindra och förebygga organiserad brottslighet 
ytterligare stärkas genom att ge stöd och råd i samtliga upphandlingsprocesser i Borås Stad. Syftet är att 
förhindra att oseriösa företag upphandlas eller att det bedrivs handel med sådana företag. Arbetet ska 
ske i nära samverkan med Stadsledningskansliets avdelning Koncerninköp och berörda förvaltningar. 
Dessutom ska särskilt fokus under 2020 vara mot korruption och oegentligheter vilket innebär 
utbildnings- och informationsinsatser för medarbetare, chefer och förtroendevalda i Borås Stad. 

Kunskapsinriktningen ska även fortsätta att utveckla och stödja det förebyggande och 
trygghetsskapande arbetet främst inriktat mot Borås två särskilt utsatta områden. Arbetet ska bland 
annat ske inom ramen för EST-metoden som under 2020 kommer att utvecklas ytterligare i nära 
samverkan med relevanta aktörer. CKS har sedan 2016 varit ansvarig för Borås Stads plan mot 
våldsbejakande extremism. Under 2019 ska arbetet redovisas och förslag på en ny treårsplan mot 
våldsbejakande extremism presenteras för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under början av 
2020. Bedömningen är att det även framgent finns behov av ett fortsatt kontinuerligt och strukturerat 
arbete för att förebygga våldsbejakande extremism i Borås, ett arbete som sker i nära samverkan med 
andra aktörer både lokalt, regionalt och nationellt. 

Säkerhetsenheten (krisberedskap, civilt försvar) 
Under 2019 ska struktureringen och omorganisering av CKS säkerhetsenhet färdigställas. Det kommer 
att innebära ett mer effektivt och tydligt stöd till förvaltningarnas säkerhetsarbete. Under 2020 kommer 
säkerhetsenheten att särskilt fokusera på olika utbildningsinsatser för medarbetare och chefer i Borås 
stad, särskilt avseende konflikthantering samt hot och våld, ett behov som under 2019 ökat i flera 
förvaltningar och verksamheter. 

Under 2019 ska Borås Stads plan mot allvarliga samhällsstörningar och extra ordinära händelser 
beslutas av Kommunfullmäktige. Det kommer att innebära utbildnings- och övningsinsatser både för 
den centrala krisledningen och för förvaltningarnas krisberedskap under 2020. Krisberedskap och civilt 
försvar samt säkerhetsskyddsarbetet kommer att utvecklas ytterligare i linje med den ambitionshöjning 
som är anbefalld från regering och riksdag. Borås Stads risk- och sårbarhetsanalys (RSA) genomförs 
under 2019 med följd att resultatet hanteras under 2020, både i förvaltningar och i bolag. RSA kommer 
även att ligga till grund för den säkerhetsskyddsanalys som ska påbörjas under 2020. 
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4.5.2 Personaladministration 

Företagshälsovård  
Företagshälsovården är en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering, som 
ska arbeta utifrån en helhetssyn på arbetsmiljöproblemen och människan i arbetet för att förebygga och 
undanröja hälsorisker på arbetsplatser. Det innebär att identifiera och beskriva sambanden mellan 
arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Leverantör av företagshälsovård är Feelgood. 

Centrala samverkansgruppen 
CSG är ett kommuncentralt organ för samverkans-, jämställdhets-, hälso- och arbetsmiljöfrågor av 
övergripande och principiell natur. Gruppen är verksam inom kommunledningens totala 
ansvarsområde, och medarbetarna representeras av de fackliga huvudorganisationerna. 

Fackliga förtroendevalda 
Ersättning utgår till fackliga företrädare vilka arbetar centralt fackligt och är förhandlingsmotparter till 
Kommunstyrelsen. Kostnaderna fördelas ut på förvaltningarna via personalomkostnadspålägget. 

Personalföreningar  
En viktig del i arbetet med att minska sjukskrivningarna i kommunen är att satsa på hälsofrämjande 
åtgärder, varav en är att ge stöd till personalföreningarnas arbete med olika hälso- och friskvårdsinsatser 
för kommunens anställda. 

4.5.3 Nämnd och styrelseverksamhet 

Verksamheten avser kommunalråden, Kommunstyrelsens beslutssammanträden och övriga 
sammanträden. Hit räknas även de politiska sekreterarna. 

4.5.4 Markreserv 

Kommunen har en markreserv på cirka 12 000 ha. Delar av markreserven arrenderas ut, vilket ger 
intäkter i form av arrendeavgifter. Intäkterna från dessa markupplåtelser beräknas till totalt 23 mnkr. Av 
dessa är cirka 11 mnkr interna markupplåtelser för t.ex. skolor och idrottsanläggningar. Övriga cirka 12 
mnkr är externa markupplåtelser för tekniska anläggningar, parkeringar, bensinstationer, upplag, odling, 
bete med mera. 

Markreserven medför diverse kostnader såsom fastighetsskatt, saneringar, rivningar, 
fastighetsvärderingar och lantmäterikostnader. Dessa kostnader beräknas till cirka 3 mnkr, vilket är en 
ökning med ca 1 mnkr jämfört med år 2019 på grund av att fastighetsskatten förväntas öka utifrån 
inkomna förslag till nya marktaxeringsvärden. Därutöver tillkommer kapitalkostnader för markreserven. 
Övriga driftskostnader belastar respektive förvaltande organisation. 

4.5.5 Totalförsvar och samhällsskydd 

Krisberedskap, säkerhetsskydd, civilt försvar och hemvärnsföreningar 

CKS har det övergripande och strategiska ansvaret för krisberedskap, säkerhetsskydd och civilt försvar i 
Borås Stad. Det innebär att CKS ska stödja Borås stads verksamheter, inklusive bolag, i deras arbete 
inom dessa områden. Krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd är nära relaterade till varandra 
vilket innebär fördelar inom samtliga områden både ur ett skyddsperspektiv och ur ett ekonomiskt 
hänseende 

Under 2019 har Borås Stads Plan mot allvarliga samhällsstörningar och extraordinära händelser 
färdigställts och beslutats om i Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige förväntas besluta om planen 
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under hösten. Dessutom ska Risk och sårbarhetsanalysen (RSA) för Borås stad färdigställas under 2019 
vilket innebär att samtliga områden, krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd, får en tydlig 
inriktning för åtgärder och aktiviteter inom dessa områden 2020. Detta innebär bland annat att 
säkerhetsskyddsanalysen för Borås Stad och dess bolag ska färdigställas under 2020 och särskilt 
anpassas till den nya Säkerhetsskyddslagen. 

En särskild satsning ska under 2020 ske avseende civilt försvar och krisberedskap för att höja 
medvetenheten bland Borås medborgare och i Borås Stads verksamheter för hur man kan förbereda sig 
på allvarliga samhällsstörningar. Dessutom ska ett nytt avtal mellan frivilligorganisationerna, Borås Stad 
och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund färdigställas under 2019 vilket ytterligare kommer att 
stärka förmågan att möta samhällskriser men även det förebyggande arbetet. 

Stödet till hemvärnsföreningarna är en viktig del i sammanhanget och stödet bör fortsätta under 2020. 

4.5.6 Markupplåtelse för flerbostadshus och industri 

Upplåtelse av kommunal mark för näringsverksamhet avser främst tomträtter för flerbostadshus. Det 
finns även ett mindre antal tomträtter och arrenden för industriändamål och tekniska anläggningar. Den 
totala driftsintäkten av dessa upplåtelser beräknas till cirka 3,8 mnkr, vilket är en minskning med cirka 
2,4 mnkr jämfört med 2019. Detta beror i huvudsak på försäljning av 20 stycken tomträtter för 
flerbostadshus. Nya tomträttsupplåtelser för industri, verksamheter eller bostäder sker bara 
undantagsvis. 

4.5.7 Markupplåtelse för småhus 

Upplåtelse av kommunal mark för bostadsändamål avser tomträtter och arrenden för småhus. 
Tomträttsavgälder för permanentbostäder beräknas ge en intäkt på cirka 6,4 mnkr. Tomträttsavgälder 
och arrenden för fritidsbostäder beräknas ge en intäkt på cirka 800 tkr. 

Innehavare av tomträtter för småhus erbjuds att friköpa sina tomträtter. Nya upplåtelser sker bara 
undantagsvis. Intäkterna ökar vid den löpande omprövningen och höjningen av tomträttsavgälderna 
och uppräkning av arrendeavgifterna, men de totala intäkterna kommer på sikt att minska i takt med 
fortsatta försäljningar/friköp av tomträtter och vissa arrenden. 

4.5.8 Vård och omsorg 

Utifrån antalet kommuninvånare finansieras FoU-Sjuhärad Välfärd, som är ett kompetenscentrum för 
forskning och utveckling inom välfärdsområdet. FoU bedriver arbete kring behovsgrupperna: äldre, 
funktionshinder, missbruks- och beroendeproblematik, socioekonomisk utsatthet samt barn, unga och 
familjer i utsatta livssituationer. 

4.5.9 Övrigt 

Avser anslag till Blå Stjärnans djursjukhus för jourverksamhet. 
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4.6 Kommungemensam verksamhet 

4.7 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Intäkter 4 0 0 0 

Kostnader -116 072 -118 100 -118 360 -123 066

Buffert 

Nettokostnader -116 068 -118 100 -118 360 -123 066

Kommunbidrag 114 000 118 100 118 100 120 250

Resultat -2 068 0 -260 -2 816

Ackumulerat resultat 

Nettoinvesteringar 

4.8 Nämndens uppgift 

Under den kommungemensamma verksamheten samlas de verksamheter som inte har något direkt 
samband med Kommunstyrelsens egna verksamheter, men som ändå ansvarsmässigt budgeteras under 
Kommunstyrelsen. 

De största posterna är avgiften till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och tillköp av 
kollektivtrafik för att höja ambitionsnivån för Västtrafik. I denna verksamhet ingår även avgifter till 
Sveriges Kommuner och Landsting, Sjuhärads kommunalförbund samt bidrag till Navet och 
PROTEKO. 

4.9 Ekonomiska förutsättningar 

Kommunbidraget för kommungemensam verksamhet 2020 blir 120,25 mnkr, vilket är en ökning med 
2,15 mnkr. 

Den kommungemensamma verksamhetens kostnader ökar mer än uppräkningen och 
verksamheten behöver ytterligare kommunbidrag fördelat enligt följande: 

1 679 tkr för ökade avgifter till SÄRF 

285 tkr för ökade medlemsavgifter till SKL och Sjuhärads kommunalförbund, varav 225 tkr avser 
nytillkommen avgift till SKL för samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

592 tkr för ökade kostnader till Västtrafik 

144 tkr för ökat hyresbidrag till PROTEKO 

116 tkr för STIM kostnad 
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4.10 Verksamhet 2020 

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Övrig gemensam 
verksamhet 

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -116 0 -116 -116

Nettokostnad -116 0 -116 -116

Bidrag till 
samarbetsorganisationer 

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -17 923 -17 700 -17 700 -18 302

Nettokostnad -17 923 -17 700 -17 700 -18 302

Näringslivsfrämjande 
åtgärder 

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -2 181 -2 030 -2 174 -2 211

Nettokostnad -2 181 -2 030 -2 174 -2 211

Räddningstjänst 

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -81 975 -84 270 -84 270 -87 491

Nettokostnad -81 975 -84 270 -84 270 -87 491

Kommunikationer 

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -13 877 -14 100 -14 100 -14 946

Nettokostnad -13 877 -14 100 -14 100 -14 946

Ekonomiskt bistånd 

Intäkt 4 

Kostnad 0 

Nettokostnad 4 

Totalt 

Intäkt 4 0 0 0 

Kostnad -116 072 -118 100 -118 360 -123 066

Nettokostnad -116 068 -118 100 -118 360 -123 066
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Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

4.10.1 Övrig gemensam verksamhet 

Kostnaden för STIM budgeteras till 88 tkr och för SAMI (Svenska artisters och musikers 
intresseorganisation) till 28 tkr. 

4.10.2 Bidrag till samarbetsorganisationer 

Avgiften till Sveriges Kommuner och Landsting beräknas till 2 972 tkr, till Sjuhärads 
Kommunalförbund 9 100 tkr samt till Navet 6 005 tkr. Från och med 2020 tillkommer dessutom en 
kostnad på 225 tkr till Sveriges Kommuner och Landsting för ett samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter. 

4.10.3 Näringslivsfrämjande åtgärder 

Borås Stad svarar för hyran för stiftelsen PROTEKO:s lokaler. Hyran beräknas till 2,2 mnkr. 

4.10.4 Räddningstjänst 

Kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn har bildat Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Från och med 2020 införs en ny fördelningsmodell vilken innebär 
att Borås Stad får en andel på 50,2 % av förbundets kostnader, för 2020 beräknat till 87,5 mnkr. 

4.10.5 Kommunikationer 

Västtrafiks utbud följer trafikförsörjningsplanen. Kommunerna kan genom tillköp höja ambitionsnivån. 
Borås Stad gör tillköp av gratis resor för pensionärer under lågtrafik, gratis resor för 
färdtjänstberättigade, enhetstaxa samt flextrafik till en sammanlagd kostnad av 14,9 mnkr. 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Bostäder 

5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Förtätning av stadskärnan, antal 
nyinflyttade till centrum. 

Antal nyproducerade bostäder i Borås 
tätort 

250 

Antal nyproducerade bostäder utanför 
Borås tätort 

100 

Av dessa verksamhetsmått redovisas endast årsutfall. Vad gäller förtätning av stadskärnan finns inte siffror tillgängliga vid upprättandet av 
denna rapport. 

5.2 Sysselsättning 

5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Sysselsättningsgrad (20-64 år), %. 80,1 78 78 

5.3 Handel och företagande 

5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Handelsindex - attraktiv handel. 103 100 100 

Tillgång till mark för företagande 250 000 250 000 250 000 

Siffran för Handelsindex under rubriken Årsutfall 2018 avser utfallet 2017. 
Utfallet för 2018 redovisas i september 2019. 
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6  Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Viared Västra, åtgärder för gator 0 0 6 000 

Viared Norra, åtgärder för gator 0 1 000 0 

Nordskogen, etapp 1 0 0 1 400 

Utbyggnad av bostadsområden 0 0 0 

Fastighetsinköp 40 000 40 000 40 000 

Summa 40 000 41 000 47 400 

Prognosen för Viared Västra avser toppbeläggning och trädplantering och görs tidigast 2022. 

Viared Norra är klart med undantag för toppbeläggning som görs tidigast 2021. 

Nordskogen etapp 1 är klart med undantag för toppbeläggning som görs tidigast 2022. 

Inköp av fastigheter för utbyggnadsområden. Strategiska markinköp för främst verksamheter, bostäder 
samt allmänna ändamål. 

7 Exploatering 

Exploateringsprojekt 

Projekt 
Total 
utgift 

Utgift 
tom april 

2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Projekt
status 

Utbyggnad av industriområde 
Viared Västra 

394 700 373 133 10 000 0 6 000 2 

Utbyggnad av industriområde 
Viared Norra 

50 000 49 534 0 2 000 0 2 

Utbyggnad av industriområde 
Nordskogen, etapp 1 

40 000 39 152 0 0 1 400 2 

Utbyggnad av övriga 
industriområden 

30 000 0 5 000 10 000 15 000 0 

Utbyggnad av bostadsområden 30 000 0 5 000 10 000 15 000 0 

Summa 544 700 461 819 20 000 22 000 37 400 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 
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Utbyggnad av industriområden och bostadsområden 
Totalkostnaden för området Viared Västras utbyggnad inklusive markinköp och forceringsarbete 
uppgår till cirka 394,7 mnkr. I detta belopp ingår även Vattenfalls flytt av kraftledning samt 
projekteringskostnader. Projektet pågår fram till cirka år 2025. Exploateringen orsakar ökad trafik i 
Nabbamotet och kapacitetshöjande åtgärder genom ramper och rondeller behöver göras, vilket innebär 
projektering och anläggningskostnader på ca 25 mnkr tidigast år 2020. Detta innebär behov av 
ytterligare investeringsmedel utöver beviljade. 

Utbyggnad av övriga industriområden omfattar initiala utredningsarbeten för bland annat Södra 
Gässlösa, RV 27 - RV41, Kyllared och Osdal. 

Utbyggnad av bostadsområden utreds såsom Långesten, Fristad och Bosnäs. Under prognosperioden 
kan andra detaljplaner för nya bostadsområden komma att antas vilket i så fall innebär en påbörjan av 
exploateringsutbyggnad. 

Försäljning 

Projekt 
Total 

försäljning 

Försäljning 
tom april 

2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Försäljning av industritomter 
Viared Västra 

-284 114 -20 000 -6 000 -11 000

Försäljning av industritomter  
Viared Norra 

-58 672 0 -4 000 -2 000

Försäljning av industritomter 
Nordskogen, etapp 1 

-9 120 -60 000 -15 000 -15 000

Försäljning av bostadstomter 0 -3 000 -5 000 -5 000

Försäljning av övriga fastigheter -1 207 -40 000 -30 000 -30 000

Summa -353 113 -123 000 -60 000 -63 000

Försäljning av industritomter  
Försäljning av tomtmark inom industriområdena Viared Västra, Viared Norra samt Nordskogen. 

Försäljning av bostadstomter 
Bostadstomter inom exploateringsområden avser Metergatan och Sparsör. Prognosen för 2021 och 
framåt avser några områden som exploateras för småhustomter respektive flerbostadshus. 

Försäljning av övriga fastigheter 
Avser försäljning av tomträttsfastigheter, arrendetomter, industrimark inom äldre verksamhetsområden, 
mark för övriga ändamål t.ex. centrumverksamhet samt mark och fastigheter som finns i kommunens 
markreserv och som inte längre behövs inom den kommunala verksamheten eller mark som säljs som 
har markanvisats. 
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Borås den 21 maj 2019 

Till Kommunstyrelsen 

Ang driftbidrag till Föreningsarkivet i Borås för 2020 års verksamhet 

Föreningsarkivet i Borås, tidigare Föreningen Folkrörelsernas Arkiv i Borås, bildades den 21 maj 
1970 enligt principer som fastlagts i ett Stadsfullmäktigebeslut den 20 november 1969, § 243. För 
närvarande är 421 föreningar och organisationer medlemmar i arkivföreningen, som förvarar 
handlingar från c:a 2 300 föreningar. Det är alltså en stor och viktig insats som gjorts och görs för 
att bevara det lokala föreningslivets historia. 

När anställningsformen "anställd med lönebidrag" infördes, fick de ideella organisationerna ett 
bidrag om 90 % av lön och lönebikostnader från arbetsmarknadsverket. Resterande 10 % betalades 
av kommunen enligt Kommunstyrelsens beslut den 5 februari 1980, § 133. 

Sedan dess har villkoren för bidrag från Arbetsförmedlingen liksom beteckningarna på de olika 
stödfo1merna vid ett flertal tillfällen ändrats. Utbetalningen har låsts till ett fast belopp, som 
beräknas med en procentsats på lönen, för närvarande upp till en lönesumma om högst 19 100 
kr/månad. Procentsatsen varierar med hänsyn till ett funktionshinders storlek. 

För närvarande har Föreningsarkivet två anställda med lönebidrag för trygghet i anställning, vilka 
bara kan arbeta 50 % resp 75%, samt en anställd utan stöd från Arbetsförmedlingen. Dessutom finns 
en timanställd med tjänstgöring fyra timmar per vecka. Härtill kommer en person som anställts av 
Jobb Borås och placerats vid Föreningsarkivet. Denne kommer dock fr o m  den 1 december att 
avlönas av Föreningsarkivet genom en anställning med lönebidrag. 

T o m  år 2014 hade Föreningsarkivet fyra anställda. Det är viktigt att Föreningsarkivet på grund av 
ökade och förändrade arbetsuppgifter åter kommer upp i denna personalnivå. Den ökade 
datoriseringen av föreningslivet ställer också krav på en ökad kompetens hos personalen, vilket 
innebär att rekrytering av en heltidstjänst måste ske utifrån krav på kompetens och inte utifrån 
möjlighet till bidrag frånArbetsförmedlingen:Föreningsarkivet äskar därför medel för en 
bemanning med 4,25 tjänster plus den timanställde. 

Personalens löner och lönebikostnader inklusive särskild löneskatt beräknas för år 2020 bli 1 795 
000 kr. Kostnaden för förtroendemän beräknas bli 40 000 kr och övriga kostnader 40 000 kr. Detta 
ger en total årskostnad om 1 875 000 kr. 

För anställda med stöd av Arbetsfö1medlingen kommer bidraget för lön och lönebikostnader för år 
2020 att bli 335 000 kr. Mellanskillnaden beträffande totala personalkostnader och intäkter från 
Arbetsförmedlingen kommer att bli 1 460 000 kr. 

Postadress 

501 80 Borås 

Besöksadress 

Sparregatan 20 

Telefon Telefax 

033 - 35 33 00 033 - 35 71 83 
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Budgetuppföljning efter april månad 2019 tyder på att Föreningsarkivet i Borås vid årets utgång 
kommer att ha ett utgående kapital om c:a 340 000 kr. 

Det ekonomiska förhållandet mellan Borås Stad och Föreningsarkivet är ett nollsummespel, dvs att 
Borås Stad täcker upp den brist som uppstår mellan totala kostnader och statens bidrag. 
Sammanfattningsvis blir alltså Föreningsarkivets kostnader 1 875 000 kr, varifrån får avdragas 
340 000 kr (eget kapital) och 335 000 kr (bidrag från staten). Med en säkerhetsbuffert för 
oförutsedda utgifter om ca 50 000 kr behöver Föreningsarkivet i Borås för att kunna lösa sina 
uppgifter ett kommunbidrag om 1 250 000 kr. Föreningsarkivet i Borås får därför hemställa om 

att Kommunstyrelsen med hänsyn till ovanstående motivering anslår 1 250 000 kr till 
Föreningsarkivet i Borås för verksamhetsåret 2020. 

FÖR FÖRENINGSARKIVET I BORÅS 

i:Jit±: 
Ordförande 

�i::/};l)Vice ordförande 



BORÅS IDROTTSHISTORISKA 
SÄLLSKAP 2019-05-03 

Stadsledningskansliet 
Ekonomi styrning 
Att.: Åsa Mattsson 
Borås Stad 

DRIFTBIDRAG TILL BORÅS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP 2020 

Borås Idrottshistoriska Sällskap, BIS, arbetar med ett brett spektrum av den lokala idrotts- och 
kulturhistorien genom Idrottsmuseet i Boråshallen, dokumentationsarbete, ett idrottsbibliotek 
och arkiv, den månatliga träffpunkten Idrottsveteranerna som regelbundet samlar runt hundra 
deltagare varje gång och tidningen Westgötarnas Idrottshistoria, WI, som ges ut på uppdrag 
av Westgöta Idrottshistoriska Sällskap, WIS, i drygt 4 000 exemplar fyra gånger per år. 

Det omfattande bildmaterialet används förutom i det ovannämnda dokumentationsarbetet 
också för utsmyckning av olika kommunala anläggningar och verksamheter som 
Fullmäktigehuset, Borås Arena, Ryavallen, IBAB:s kontor, Brygghuset och Fritids- och 
folkhälsokontoret. Vid renoveringen av Rådhuset svarade BIS för en omfattande 
dokumentation i text och framför allt bild. När Boråshallen 201 7 fyllde 60 år skapade BIS en 
digital bilddokumentation över alla verksamheter som skett under de här åren och avslutade 
med en välbesökt nostalgikväll i Rotundan. 

I enlighet med parallella beslut av Borås kommunfullmäktige och BIS årsmöte är BIS 
administrativt och lokalmässigt samordnat med Stadsarkivet. 

BIS har genom den här organisationen samma ställning som Föreningsarkivet i Borås, dvs 
kommunen svarar för lokaler, viss ekonomi- och personaladministration samt ett årligt bidrag 
samtidigt som BIS har en styrelse där kommunen utser två av de sju ordinarie ledamöterna 
samt en av de tre ersättarna och en av de båda revisorerna. Stadsarkivets chef ansvarar för de 
kommunala administrativa åtagandena. Alla idrottsföreningar i kommunen får avgiftsfritt 
medlemskap i BIS inom ramen för årsbidraget ovan. 

BIS arbetar som tidigare med ett antal befattningar, f n fem sådana, som helt eller delvis 
finansieras via arbetsmarknadsmedel, både direkt och via kommunens Arbetsmarknads
insatser. Vi tar också emot praktikanter från gymnasieskolan. BIS har därmed stora åtaganden 
när det gäller arbetsledning och handledning. 

På samma sätt som gällt de senaste åren har BIS sammantaget därför följande kostnader 
relaterade till den här organisationen; 

1. Arvoden och andra kostnader för de av kommunen utsedda förtroendevalda vid deltagande
i sammanträden (preliminärt sex ordinarie per år), kurser, konferenser och studiebesök å

t-



ca 10 000 kr. 

2. Kostnader för administration och arbetsledning mm som kommer att skötas av
BIS ideellt arbetande kanslichef/och ordförande om totalt ca 70 000 kr.

3. Ersättning för utebliven medlemsavgift om 120 kr vardera från de ca 160 föreningar som
bedöms komma att vilja utnyttja möjligheten till fritt medlemskap, dvs sammanlagt 20 000
kr.

De sammanlagda kostnaderna för ovanstående kommer således även 2020 att uppgå till 
100 000 kr som hfumed äskas. 

BORÅS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP 

Tommy Olsson 
Ordförande 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Tillägg avseende minnesgåva 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Medarbetare som arbetar efter pensioneringen kommer att få minnesgåva även 

om 20-årsvillkoret uppfylls efter pensioneringen.        

Datum 

2019-07-29 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-07-30 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-08-07 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00627 1.2.2.0 Programområde 01 

Handläggare: Kristina Sköld 

Datum 

2019-07-01 Annica Dahlén 

Avdelningschef 

PF1 
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501 80 Borås 
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Kungsgatan 55 
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boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 
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Datum 

2019-08-19 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00627 1.2.2.0 

Tillägg avseende minnesgåva 

Kommunstyrelsens beslut 

Medarbetare som arbetar efter pensioneringen kommer att få minnesgåva även 

om 20-årsvillkoret uppfylls efter pensioneringen.      

Ärendet i sin helhet 

Förhandlingsdelegationen beslutade 2018-10-08 att föreslå Kommunstyrelsen 

om att medarbetare som arbetar efter pensioneringen kommer att få 

minnesgåva även om 20-årsvillkoret uppfylls efter pensioneringen.  

Tillägget avseendet minnesgåva blir både en stimulansåtgärd till att medarbetare 

ska vilja komma tillbaka och arbeta efter pensioneringen och bidra till att göra 

Borås Stad till en mer attraktiv arbetsgivare.  

Kommunstyrelsen har rätt att tolka och tillämpa bestämmelserna för utdelning 

av minnesgåva till i Borås Stads anställda och kommunala förtroendevalda m fl. 

(§ 10) .

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Tillägg avseende minnesgåva

2. Beslutsförslag Tillägg avseende minnesgåva

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Annica Dahlén 

Avdelningschef 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 

gynnande biståndsbeslut år 2019 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Rapporterna läggs till handlingarna. 

Datum 

2019-07-29 Malin Carlsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-08-05 Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-08-07 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00449 3.7.2.25 Programområde 02 

Handläggare: Jon Hjärne 

Datum 

2019-06-18 Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

KU1 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Jon Hjärne 
Handläggare 
033 357075 
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Datum 

2019-08-19 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25 

Kommunfullmäktige 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 

gynnande biståndsbeslut år 2019 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Rapporterna läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

 Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 

omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 

tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 

dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 

kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 

verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 

4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 

beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 

lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 

ska vara avidentifierade. 

Ärendet i sin helhet 

Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 

omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 

tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
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dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 

kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 

verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 

4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 

beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 

lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 

ska vara avidentifierade. 

Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten 

om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid 

tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS. 

IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt 

över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering 

av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 

Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som 

kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av 

rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som 

sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO.  

För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre 

period.   
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Beslutsunderlag 

1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS

t.o.m. den 31 mars 2019

2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1

§ SoL t.o.m. den 31 mars 2019

Malin Carlson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 



Kvalitet och utveckling 
Jon Hjärne 
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Datum 

2019-08-19 

Stadsledningskansliet 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § 
LSS t.o.m. den 31 mars 2019 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 mars 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden X Daglig verksamhet 237 M 

X 389 M 

X 237 M 

X 264 K 

X 312 M 

X 310 K 

X 1432 M 

X 149 M 

X 107 M 

X 132 M 

X 242 K 

X 166 K 

X 135 K 

X 586 M 

X Ledsagning 334 M 

X Kontaktperson 304 M 

X 193 K 

X 164 M 

X 102 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 mars 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden X Kontaktperson 94 M 

X 181 K 

X 121 M 

X Bostad med särskild 
service för vuxna 

1777 M 

X 1569 K 

X 1151 M 

X 1139 M 

X 937 K 

X 662 K 

X 691 M 

X 563 M 

X 415 K 

X 253 K 

X 255 K 

X 143 M 

X 121 K 

X 128 M 

X 142 M 

X Bostad med särskild 
service för barn 

111 M 

X Korttidsvistelse 187 M 

360 K 

X 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 mars 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden X Avlösarservice 142 M 

Analys 

Sociala omsorgsnämnden 

Funktionshinderverksamhet 

Daglig verksamhet enligt LSS 
Vid utgången av första kvartalet 2019 rapporterades fjorton beslut om daglig 
verksamhet som ej verkställda. Två av dessa har dock i skrivande stund redan 
verkställts eller avslutats.  

Elva av dessa beslut är uppehåll i en pågående verkställighet utifrån sjukdom eller 
andra personliga skäl hos brukaren. 

Resterande beslut har ej kunnat verkställas då lämplig plats inte kunnat erbjudas, eller 
att brukaren har tackat nej till föreslagen plats. 

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
Femton beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad för vuxna har under första kvartalet 2019 rapporterats som ej verkställda. I 
skrivande stund har fyra stycken av dessa beslut dock redan verkställts. 

Samtliga av de ännu ej verkställda besluten beror på brist på anpassade bostäder med 
särskild service enligt LSS inom Borås Stad.  

Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS 
Ett beslut om bostad med särskild service för barn och ungdomar är rapporterat som 
ej verkställt under första kvartalet 2019. Dröjsmålet beror på att Borås Stad i dagsläget 
ej har denna typ av boende. Enligt nuvarande planering mellan SOF och LFF bör en 
bostad för barn och ungdomar kunna öppna i januari 2020. Brukaren har i avvaktan 
andra insatser ifrån sociala omsorgsförvaltningen.  

Korttidsvistelse enligt LSS 
Två beslut om korttidsvistelse är rapporterade som icke verkställda under första 
kvartalet 2019.  

I ett av dessa ärenden medför den enskildes mycket specifika behovsbild att insatsen 
tidigare endast delvis kunnat verkställas. Insatsen är sedan juni 2018 ej verkställd över 
huvud taget. Företrädare för brukaren har under 2019 erbjudits att få insatsen delvis 
verkställd, men har avböjt med hänvisning till andra pågående insatser. 

Det andra beslutet har ej kunnat verkställas då lämplig plats inte kunnat erbjudas. 
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Ledsagning enligt LSS 
Ett beslut om ledsagning är rapporterat som icke verkställt under första kvartalet 
2019. Den enskilde har tackat nej till föreslagen ledsagare. 

Kontaktperson enligt LSS 
Sju beslut gällande kontaktperson enligt LSS är rapporterat som icke verkställda under 
första kvartalet 2019. I ett fall har insatsen dock verkställts under 
rapporteringsperioden. Resterande icke verkställda beslut beror på svårigheter i 
matchningen mellan brukare och kontaktperson. 

Avlösarservice enligt LSS 
Ett beslut gällande avlösarservice enligt LSS har rapporterats som ej verkställt under 
första kvartalet 2019. Brukaren har valt att avvakta med uppstart av insatsen av 
personliga skäl.  



Kvalitet och utveckling 
Jon Hjärne 
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Datum 

2019-08-19 

Stadsledningskansliet 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2019 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Arbetslivsnämnden X 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

X Kontaktperson 341 K 

X Kontaktfamilj 199 M 

X Kontaktfamilj 116 M 

X Kontaktfamilj 116 M 

X Kontaktfamilj 200 K 

X Öppenvård 116 M 

X Öppenvård 116 M 

Sociala omsorgsnämnden X Bostad med särskild 
service 

292 K 

X Bostad med särskild 
service 

223 K 

X Bostad med särskild 
service 

100 K 

X Bostad med särskild 
service 

261 K 

X Boendestöd 143 K 

X Sysselsättning 163 M 

X Kontaktperson 215 K 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden X Kontaktperson 180 M 

X Kontaktperson 184 M 

X Hemtjänst 164 M 

Vård- och äldrenämnden X Vård & omsorgsboende 704 K 

X Vård & omsorgsboende 649 K 

X Vård & omsorgsboende 426 K 

X Vård & omsorgsboende 424 K 

X Vård & omsorgsboende 341 K 

X Vård & omsorgsboende 225 K 

X Vård & omsorgsboende 176 M 

X Vård & omsorgsboende 155 K 

X Vård & omsorgsboende 90 M 

X Dagverksamhet 122 K 

Analys 

Arbetslivsnämnden 

Arbetslivnämnden har inga ej verkställda beslut att redovisa. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Antalet ej verkställda beslut har minskat det senaste kvartalet. Föregående kvartal 
rapporterades nio stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras sju ej 
verkställda beslut. Av inhämtade uppgifter i samband med aktuell rapportering 
framkommer det att fem beslut är på väg att verkställas.  

Gällande beslutet avseende kontaktperson fanns det en tilltänkt kontaktperson som 
familjen själva föreslagit. Den aktuella personen visade sig dock inte intresserad av att 
utredas som kontaktperson. Familjehemsenheten har nu utrett en annan person som 
kan vara lämplig för uppdraget. I tre av de gynnande besluten avseende kontaktfamilj 
finns nu lämpliga kontaktfamiljer och insatserna kommer att verkställas inom kort. 
När det gäller ett gynnande beslut avseende bifall kontaktfamilj har det, sedan beslutet 
fattades, två matchningar gjorts. Det första hann aldrig verkställas då uppdraget 
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avslutades på initiativ av barnets familjehem i samband med uppstart. Gällande den 
andra matchningen ändrade sig uppdragstagaren i sista stund, varför insatsen aldrig 
kom igång. Familjehemsenheten letar efter ny uppdragstagarare. 2(2)  

Gällande de två gynnande beslutet om öppenvårdsinsats avseende ett syskonpar fanns 
en inplanerad tid för uppstart i början av februari 2019. På grund av sjukdom hos 
familjen kunde insatsen inte verkställas och det finns istället en planerad uppstart den 
2 april 2019. När det gäller ej verkställda beslut kan också nämnas att detta särskilt 
uppmärksammas under 2019 som en aktivitet i förvaltningens egenkontrollplan. 
Detta innebär att ej verkställda beslut sammanställs månadsvis för att tydligare kunna 
se trender och ha som underlag i diskussioner med enheterna. 

Sociala omsorgsnämnden 

Socialpsykiatri 

Bostad med särskild service enligt SoL 
Under första kvartalet 2019 rapporterades fyra beslut om bostad med särskild service 
som ej verkställda. Plats har ännu ej erbjudits på grund av platsbrist på Borås Stads 
psykiatriboenden. 

Två av besluten är förhandsbesked där de enskilda för närvarande bor i bostad med 
särskild service i annan kommun, men önskar flytta till Borås Stad.  

Resterande två brukare vistas för närvarande i annan heldygnsomsorg till dess lämplig 
plats kan erbjudas i Borås Stads psykiatriboenden. 

Boendestöd 
Ett beslut har rapporterats som ej verkställda under fjärde kvartalet 2018. Beslutet har 
dock avslutats under rapporteringsperioden. 

Sysselsättning 
Ett beslut om sysselsättning är rapporterat som icke verkställt under under första 
kvartalet 2019.  

Kontaktperson 
Tre beslut om kontaktperson har rapporterats som icke verkställda under första 
kvartalet 2019. I ett av besluten saknas lämplig kontaktperson, i ett har lämplig 
kontaktperson erbjudits men den enskilde har tackat nej och i det sista ärendet har 
den enskilde ej kommit på avtalade möten inför uppstart. 

Hemtjänst 
Ett beslut om hemtjänst har rapporterats som icke verkställda under första kvartalet 
2019. Den enskilde vill ej att hemtjänsten kommer på i förväg bokade tider. Flertalet 
möten har genomförts för att försöka motivera den enskilde att ta emot insatsen.  
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Vård- och äldrenämnden 

Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad, har tio beslut som inte verkställts inom tre 
månader. Vilket är ett mer än föregående period. Nio beslut gäller insatsen vård- och 
omsorgsboende, ett gäller insatsen dagverksamhet. Orsaken till varför besluten inte 
verkställts ligger inte i att det saknas vård- och omsorgsboenden i Borås Stad, utan i 
andra orsaker som anges nedan.  

Av de nio beslut gällande vård- och omsorgsboende som inte verkställts är det två 
personer som bor i ordinärt boende och som fått erbjudande om plats inom en 
tremånaders period, men tackat nej på grund av att erbjudandet inte matchar deras 
specifika önskemål. Dessa två personer är nytillkomna och har inte tidigare 
rapporterats som icke verkställda beslut.  

Sju personer är beviljade boende men har tackat nej till erbjudande då det för tillfället 
fungerar bra hemma med insatser. Ingen av dessa personer vill avsäga sig insatsen 
trots att de inte har för avsikt att flytta. En av dessa personer bor på ett 
trygghetsboende.  

Under perioden har den person som hade ett förenklat beslut om vård- och 
omsorgsboende försämrats så pass mycket i sitt hälsotillstånd att en flytt till boende 
blivit aktuellt.  

En person är beviljad dagverksamhet, anhörig vill dock avvakta med att påbörja 
insatsen. Ansvarig handläggare kommer att få i uppgift att ta kontakt med den 
anhörige för att motivera till att verkställa beslutet alternativt avskriva det. 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Program för Nationella minoriteter 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunfullmäktige fastställer Program för nationella minoriteter att gälla till 

och med 2023

Datum 

2019-07-29 Malin Carlsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-08-07 Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-08-07 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00508 1.1.2.1 Programområde 02 

Handläggare: Ewa Luvö 

Datum 

2019-07-01 Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

KU2 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 
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Datum 

2019-09-26 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00508 1.1.2.1 

Kommunfullmäktige 

Program för Nationella minoriteter 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige fastställer Program för nationella minoriteter att gälla till 

och med 2023     

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige tagit fram ett 

förslag på Program för nationella minoriteter som ska gälla hela staden. 

Programmet beskriver hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i 

Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, 

utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Hur Borås 

Stad ska arbeta för att personer ur de nationella minoriteterna kan vara 

delaktiga i och ha inflytande över stadens utveckling på lika villkor med alla 

andra invånare i staden. Hur Borås Stad kan bidra till att de nationella 

minoriteterna upplever lika möjligheter som alla andra att vara den de är och 

leva sitt liv som de önskar. Hur Borås Stad ska arbeta för att de nationella 

minoriteternas rättigheter efterlevs, kulturerna och minoritetsspråken stärks och 

bevaras.    

Beslutsunderlag 

1. Arbetslivsnämndens beslut och Program för nationella minoriteter

2. Remissammanställning

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 



Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73
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Datum 

2019-05-14 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00002 1.1.3.0 

Program för Nationella minoriteter 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner det framtagna programmet och sänder in till 

Kommunstyrelsen för att ta ärendet vidare för beslut i Kommunfullmäktige.   

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige tagit fram ett 

förslag på Program för nationella minoriteter som ska gälla hela staden. 

Arbetslivsnämnden har tagit del av Programmet och godkänner det för att 

skickas in till Kommunstyrelsen så att Programmet kan gå vidare till 

Kommunfullmäktige för beslut och fastställande.

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Program för nationella minoriteter

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xx 2019
För uppföljning och revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden
Dokumentet gäller för: Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden
Dokumentet gäller till och med: 2023

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
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Program för nationella 
minoriteter
Borås Stads vision
2025 är Borås staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt. 
I Borås Stad är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. I Borås 
finns samspel och mångfald. Här finns lika möjligheter för alla människor.

I det här programmet beskrivs hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i 
Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och 
vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Hur Borås Stad ska arbeta för 
att personer ur de nationella minoriteterna kan vara delaktiga i och ha inflytande över 
stadens utveckling på lika villkor med alla andra invånare i staden. Hur Borås Stad kan 
bidra till att de nationella minoriteterna upplever lika möjligheter som alla andra att vara 
den de är och leva sitt liv som de önskar. Hur Borås Stad ska arbeta för att de nationella 
minoriteternas rättigheter efterlevs, kulturerna och minoritetsspråken stärks och bevaras.

Bakgrund
I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddish, romani chib, samiska, finska 
samt meänkieli. Flera av dessa språk innehåller i sin tur olika varieteter som kan skilja sig 
mer eller mindre åt. Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige under 
flera hundra år och har långa historiska band till landet. De har en uttalad samhörighet 
och identitet och en egen religiös, språklig och/eller kulturell tillhörighet samt en vilja 
att behålla sin minoritetsidentitet. Samerna har förutom status som nationell minoritet 
även status som urfolk. Historien är ett viktigt skäl till att det finns ett särskilt juridiskt 
skydd för nationella minoriteter. Rasbiologi, rasism och diskriminering mot de nationella 
minoriteterna är ett arv vi måste göra upp med.

Sveriges minoritetspolitik
I grunden handlar den svenska minoritetspolitiken om mänskliga rättigheter och om allas 
lika värde. Minoritetspolitikens syfte är att ge skydd för de nationella minoriteterna, att 
stärka deras möjligheter till inflytande och att stödja de historiska minoritetsspråken så 
att de hålls levande.

Lagstiftning
2009 antogs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte att stärka 
de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal grundläggande skyldigheter 
för kommuner, landsting och andra förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella 
minoriteter i hela landet. För att stärka den nuvarande lagstiftningen har regeringen beslutat 
om en förstärkning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk1 . Lagförslagen 
trädde i kraft den 1 januari 2019.

1  SFS 2018:1367
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Utöver grundskyddet finns ett förstärkt skydd i förvaltningsområden. Borås Stad tillhör 
förvaltningsområde för finska vilket medför specifika rättigheter för den sverigefinska 
minoriteten.

Självidentifikationsprincipen
Det är varje enskild individ som själv avgör om han eller hon anser sig tillhöra en eller flera 
nationella minoriteter. Eftersom tillhörigheten baseras på självidentifikation kan samhället 
inte ställa krav på att någon ska styrka sin tillhörighet till en eller flera nationella minoriteter.

De nationella minoriteterna i Borås 
I Borås Stad finns samtliga fem nationella minoriteter representerade i varierande 
omfattning. Då det inte är tillåtet att föra statistik som grundar sig på människors etniska 
tillhörighet eller språk går det inte att exakt säga hur många personer från respektive 
nationell minoritet som finns i Borås.

Så här ska Borås stad tillgodose de nationella 
minoriteternas rättigheter 
Organisation och ansvar
Borås Stad ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som 
berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. 
Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att tillgodose de 
nationella minoriteternas rättigheter. Minoritetslagstiftningen omfattar också alla så kallade 
förvaltningsmyndigheter vilket innebär att de utav kommunens nämnder, förvaltningar och 
bolag som berörs av lagstiftningen ska arbeta för de nationella minoriteternas rättigheter. 
Målen för nationella minoriteter ska genomsyra verksamheten.

Information
En viktig del i lagstiftningen är att minoriteterna får information om sina rättigheter. 
Borås Stad har som målsättning att varje person i Borås, som identifierar sig så som 
tillhörande någon av de nationella minoriteterna, ska ha kunskap om sina rättigheter 
enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Borås Stad ska informera minoriteterna om sina rättigheter. Information ska lämnas 
generellt om den gällande lagstiftningen och specifikt kring de berörda områdena 
utbildning, äldreomsorg och kultur. Kommunala nämnder och bolag ansvarar för att 
verksamhetsspecifik information lämnas till de nationella minoriteterna.

Information ska lämnas muntligen och skriftligen i personliga kontakter och via webben. 
Information ska om möjligt lämnas även på minoritetsspråken.

Samråd
En grundpelare i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är samrådsförfarandet. 
De nationella minoriteterna ska ges tillgång till olika nationella, regionala och lokala dialog-
forum på likvärdiga villkor som majoritetsföreträdare. Samråd ska i detta sammanhang 
tolkas som att det ska föras dialog mellan myndigheter på olika nivåer och de nationella 
minoriteterna. Det är av vikt att förtydliga att då man i lagen inte längre använder 
”representanter för nationella minoriteter” innebär detta att samråd ska hållas inte bara 
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med föreningar utan även med enskilda individer eller grupper som exempelvis föräldrar 
till barn i skolan. Likaså ska samråd med barn och unga ha ett särskilt fokus och anpassas 
efter barnens och de ungas behov. Genom samråd och delaktighet ska minoriteterna ges 
reellt inflytande över frågor som berör dem. Borås Stad ska även samråda med de nationella 
minoriteterna kring övergripande och strategiskt minoritetsarbete. Det är varje berörd 
verksamhet som samråder med de nationella minoriteterna och tillsammans anpassar 
formerna för samrådet. För att de nationella minoriteternas synpunkter verkligen ska 
kunna beaktas i myndigheternas beslutsfattande bör samrådet påbörjas i ett skede där det 
fortfarande är möjligt att påverka ett kommande beslut.

Kärnområden 
Revitalisering av minoritetsspråken 
Språkrevitalisering handlar om att hindra ett språks tillbakagång eller att återuppliva ett 
språk som nästan ingen talar längre. De nationella minoritetsspråken, som är en del av 
det svenska kulturarvet, ska kunna bevaras och utvecklas som levande språk. 
En nyckelfaktor för att minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sin kultur är att 
individerna har tillgång till och kunskap om sitt språk. Genom aktiva revitaliseringsinsatser 
kan de åter bli levande språk som används och utvecklas. Avgörande för en framgångsrik 
språkrevitalisering är att barnen ges möjlighet att lära sig minoritetsspråken. Utan ett aktivt 
engagemang från minoriteterna själva kan ingen språkrevitalisering ske. Borås Stad ska 
stödja och lyfta minoriteternas egna engagemang genom insatser för språkrevitalisering. 

Borås Stad ska stödja språkrevitalisering bland annat genom att: 

• erbjuda modersmålsundervisning på minoritetsspråken

• erbjuda stöd i utvecklingen av det nationella minoritetsspråket i förskolan

• lämna information om minoritetslagstiftningen och minoriteternas rättigheter
på minoritetsspråken utöver det svenska språket

• tillgängliggöra litteratur på minoritetsspråken på stadens bibliotek

Förskola
Enligt läroplanen för förskolan2  ska medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet 
i andras kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i 
andras villkor och värderingar. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande 
verksamhet.

Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska 
särskilt främjas och detta bör göras i samråd med både barnen och vårdnadshavaren. Barns 
och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska understödjas 
och formerna för detta anpassas till deras förutsättningar.

I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska och som hör till de 
nationella minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens 
behov. Särskilda åtgärder som tvåspråkig personal, modersmålsstödjare, kulturstödjare med 
mera kan vara viktiga komplement men ska inte ersätta förskolepersonal med språk- och 
kulturkompetens. Det gäller i samtliga förskolor. Även barnens föräldrar är en viktig tillgång 
och resurs för förskolan i detta avseende. Borås Stad har som finskt förvaltningsområde 
en utökad skyldighet att särskilt tillfråga vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats 
för sitt barn om de önskar plats i förskola på finska.

2  LPFÖ 2018



Grundskola
Den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjligheter att lära sig, utveckla och använda 
sitt minoritetsspråk. Det allmänna ska här ta ett särskilt ansvar för att skydda och främja 
minoritetsspråken. Modersmålsundervisningen är en viktig del i språkrevitaliseringen. 

Modersmålsundervisning ska erbjudas för elever som begär det även om språket inte 
är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Skolan har ett utökat ansvar att erbjuda 
modersmålsundervisning till elev som är berättigad till undervisning på något av 
minoritetsspråken. Det räcker att en elev i kommunen önskar undervisning på modersmålet. 
Grundläggande kunskaper i modersmålet för nationella minoriteter kan heller inte längre 
krävas. 

Som en konsekvens av ovanstående skall Borås Stad i sina rekryteringsprocesser särskilt 
framhålla flerspråkighet som en merit med särskilt fokus på nationella minoritetsspråk.
Andra lösningar kan vara fortbildning av personal, kompletterande utbildningar och övriga 
insatser såsom till exempel fjärrundervisning för att möjliggöra revitalisering av dessa språk.

Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska 
särskilt främjas och detta bör göras i samråd med både barnen och vårdnadshavaren. Barns 
och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska understödjas 
och formerna för detta anpassas till deras förutsättningar.

Gymnasieskola
Elever har rätt till undervisning i jiddisch, finska, meänkieli, romani chib eller samiska 
även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 
Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska anordnas även om endast en elev önskar 
det. 
Eleven behöver dock ha goda kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning 
i kurserna i modersmål. Det blir därför viktigt att språkkedjan från förskoleverksamhet 
till och med grundskolans sista år inte bryts utan hålls levande.

Alla elever ska ha kunskap om de nationella minoriteternas kultur, 
språk, religion och historia 

Enligt läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan ska varje elev ha kunskap om de 
nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Detta gäller alla barn och 
unga i skolan, oavsett om man tillhör någon av de nationella minoriteterna eller inte.

Äldreomsorg 
Enligt den stärkta lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har regeringen 
tagit beslut om att kommunerna ska erbjuda äldreomsorg på minoritetsspråk, helt eller till 
”väsentlig” del, om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Detta 
gäller numera även jiddisch och romani chib. Förenat med detta beslut ska kommunerna 
även verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i det/de minoritetsspråk 
där detta behövs i omvårdnaden av äldre människor. Där det finns behov ska Borås 
Stad eftersträva att rekrytera personal som behärskar minoritetsspråken och besitter 
kulturella kunskaper, samt i sina rekryteringsprocesser särskilt framhålla flerspråkighet 
och kulturkännedom som en merit med särskilt fokus på nationella minoritetsspråk och 
dess kulturer. 
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Andra lösningar kan vara fortbildning av personal och/eller kompletterande utbildningar. 
Det är också kommunens skyldighet att informera den som ansöker om bistånd inom ramen 
för äldreomsorgen om möjligheterna till äldreomsorg på minoritetsspråk. De äldres behov 
av att upprätthålla sin kulturella identitet ska särskilt beaktas. Många av de som idag tillhör 
gruppen av seniorer och som tillhör någon av de nationella minoriteterna, bär på trauman 
och/eller har varit extra utsatta. Det är inte ovanligt att sådana minnen åter väcks till liv 
när man blir äldre. En förståelse och kunskap om de nationella minoriteternas historia 
är därför extra viktig hos den personal som arbetar med denna målgrupp. Kunskap om 
traditioner, högtider, mat, litteratur med mera är också viktig. Kultur- och språkkunskap 
medför en ökad trygghet för individen. 

Kultur 
Det är de allmännas skyldighet att skydda och främja utvecklingen och upprätthållandet 
av de nationella minoriteternas kulturella identitet. Särskilt ska barns utveckling av en 
kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket främjas och de äldres 
behov av att upprätthålla sin kulturella identitet säkerställas. Borås Stad ska därmed inom 
sina verksamheter arbeta för att främja de nationella minoriteternas språk och kultur.

Borås Stad ska också på andra sätt inom sina verksamheter verka för att synliggöra och 
bidra till kunskap om de nationella minoriteterna i Borås.
Särskilt ansvar inom detta område har Kulturnämnden med sina bibliotek att synliggöra 
och bidra till kunskap om de nationella minoriteterna i Borås samt förstärka sitt utbud 
av litteratur, tidskrifter och annan media på de nationella minoritetsspråken och om de 
nationella minoriteterna. Biblioteken har en egen lagstiftning som också den lyfter deras 
uppdrag gentemot de nationella minoriteterna.
Stadens kulturliv ska vara en angelägenhet för alla, och därigenom spegla och inkludera 
de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteterna.
Stadens egna kulturinstitutioner ska spegla de nationella minoritetsspråken samt de 
nationella minoriteternas historia och kultur.

Finskt förvaltningsområde
I Borås bor det närmare 14 000 invånare (2017) med sverigefinsk bakgrund. Borås Stad 
valde att frivilligt ansluta sig till det finska förvaltningsområdet år 2010. Att en kommun 
ingår i det finska förvaltningsområdet innebär förstärkta rättigheter för den sverigefinska 
minoriteten i staden, och dessa rättigheter regleras i Lag om nationella minoriteter. Borås 
stad mottar ett statsbidrag som ska täcka de extra utgifter som skyldigheterna enligt lagen 
för med sig. 

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska kunna kontaktas muntligt och 
skriftligt på det förvaltade språket och få svar på sina frågor på samma språk, och i övrigt 
ska kommunen sträva efter att anställa personal med kunskaper i språket. Kommunen ska 
erbjuda samtliga personer som söker förskoleplats och äldreomsorg plats i en verksamhet som 
bedrivs helt eller till väsentlig del på det förvaltade språket. Dessutom ska äldreomsorgen se 
till att de äldre har möjlighet att behålla sin kulturella identitet. En förvaltningskommun 
bedriver samråd med den aktuella minoriteten i frågor som rör dem. 

När en kommun ansluter sig till ett förvaltningsområde gör även länets landsting/
region det. Kommun såväl som landsting får ett statsbidrag för merkostnader. Att 
ansluta sig till Förvaltningsområde innebär att man höjer ambitionsnivån. Borås Stad 
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bedriver minoritetsservice, dit sverigefinska invånare kan vända sig för att få hjälp 
med kommunärenden på finska. I de fall ett ärende ligger på en annan myndighet kan 
minoritetsservicen vara behjälplig med att rådge, hänvisa samt arbeta för att individen 
får den hjälp den har rätt till från berörd myndighet. Borås Stad bedriver återkommande 
samråd med den sverigefinska minoriteten i olika former, baserat på de behov som finns. 
Syftet med samråden är att den sverigefinska minoriteten ska få möjlighet att föra en dialog 
med Borås Stad i frågor som rör dem. Frågor och synpunkter som lyfts i dessa sammanhang 
förs vidare i Borås Stads organisation enligt den framtagna modellen. 

Borås Stad erbjuder alla vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina barn plats i 
en förskoleverksamhet som bedrivs helt eller till väsentligt del på finska. Dock ska 
strävansmålet vara att verksamheten bedrivs helt på finska. Likaså erbjuds alla som ansöker 
om äldreomsorg verksamhet som bedrivs helt eller till väsentlig del på finska. Borås Stad 
strävar efter att kunna erbjuda öppen förskoleverksamhet på finska. Borås Stad strävar 
även efter att kunna erbjuda öppen fritidsverksamhet på finska.

Strategi för romsk inkludering 2012 – 2032
Den 16 februari 2012 beslutades en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 
under 2012 – 2032. Strategin ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken som gäller 
för de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 
Det övergripande målet för strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga 
möjligheter i livet som den som är ickerom. 

Strategin innehåller mål och åtgärder inom flera verksamhetsområden: 

• Utbildning

• Arbete

• Bostad

• Hälsa, social omsorg och trygghet

• Kultur och språk

• Civilsamhällets organisering.

Borås Stad har sökt och blivit beviljat bidrag för att utveckla arbetet med romsk inkludering 
och har därmed uttryckt en vilja att arbeta särskilt med strategin för romsk inkludering 
2012 – 2032.

Borås Stad ska aktivt arbeta med att följa regeringens strategi för romsk inkludering 2012 
– 2032 samt de lagar och planer som berör romernas rättigheter.
Borås Stad bedriver minoritetsservice där romer kan få hjälp och stöd som en viktig del av
Brobyggarverksamheten. Brobyggarens roll handlar om att bygga upp förtroendet mellan
myndigheter och individen, att minska förtroendeklyftan genom olika stödfunktioner.
En grundpelare i arbetet med romsk inkludering bygger på ett fungerande samråd
där alla romska grupper finns representerade och en strävan efter en jämn ålders- och
könsfördelning. Samråd hålls regelbundet.
Arbetslivsnämnden ansvarar för samordning av allt arbete som rör Romsk inkludering i
Borås Stad.
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Uppföljning och revidering 
Med detta övergripande program som grund ska Arbetslivsnämnden, Fritids- och 
folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden i samråd med respektive nationell minoritet ta 
fram aktivitetsplaner för minoritetsgrupperna, alternativt göra ett tillägg i redan existerande 
aktivitetsplaner som specifikt rör de nationella minoriteterna. Hur samrådsförfarandet 
går till får respektive verksamhet tillsammans med berörda nationella minoriteter själva 
forma. Aktivitetsplanerna ska, utifrån den nationella minoritetslagstiftningen, definiera 
minoritetens behov och önskemål samt beskriva vilka åtgärder/aktiviteter som ska 
genomföras och ansvar för dessa. Aktivitetsplanen kan vara ett- eller flerårig allt utifrån 
behov. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp arbetet kring nationella minoriteter 
samt lämna förslag på ett reviderat program vart fjärde år.



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se



Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-04-02 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00030 1.1.3.0 

Yttrande över Program för Nationella minoriteter 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Program för Nationella Minoriteter 
samt översänder yttrandet till Arbetslivsnämnden.       

Sammanfattning 

Arbetslivsnämnden har skickat ett förslag till Program för Nationella 
Minoriteter, 2019-2023. Fritids- och folkhälsonämnden har getts möjlighet att 
yttra sig om förslaget.  
Målgruppen för programmet är Sveriges fem minoriteter; judar, romer, samer, 
sverigefinnar och tornedalingar. Den 1 januari 2019 beslutade regeringen om en 
förstärkning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Utöver grundskyddet finns ett förstärkt skydd i förvaltningsområden. Borås 
Stad tillhör sedan 2010 förvaltningsområde för finska vilket medför specifika 
rättigheter för den sverigefinska minoriteten. 

Programmet genomsyras av rättighetsperspektivet och har långsiktiga mål, 
vilket uppfattas som positivt. Som komplement till programmet i dess 
nuvarande form anser Fritids-och folkhälsonämnden att minoritetsgruppernas 
rätt att organisera sig i civilsamhället bör belysas. 

I programmet står det (sid 6) att Borås Stad ska också på andra sätt inom sina 
verksamheter verka för att synliggöra och bidra till kunskap om de nationella 
minoriteterna i Borås, vilket även bör innefatta den medborgar- och 
samhällsservice som erbjuds på stadens mötesplatser.  
Avseende uppföljning anser Fritids- och folkhälsonämnden att uppföljningen i 
möjligaste mån ska integreras i befintliga uppföljningssystem.             

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har på Kommunfullmäktiges uppdrag skickat ett förslag till 
reviderat Program för Nationella Minoriteter, 2019-2023. Fritids- och 
folkhälsonämnden har getts möjlighet att yttra sig om förslaget.  
I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar 
och tornedalingar. Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige 
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under flera hundra år och har långa historiska band till landet. Det finns också 
fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, samiska, finska samt meänkieli.  

Program för Nationella Minoriteter beskriver hur Borås Stad ska medverka till 
att personer som bor i Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska 
kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och 
identitet. Borås Stad ska arbeta för att de nationella minoriteternas rättigheter 
efterlevs, kulturerna och minoritetsspråken stärks och bevaras. 

2009 antogs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte 
att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. För att stärka den nuvarande 
lagstiftningen beslutade regeringen om en förstärkning av lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2019. 

Utöver grundskyddet finns ett förstärkt skydd i förvaltningsområden. Borås 
Stad tillhör sedan 2010 förvaltningsområde för finska vilket medför specifika 
rättigheter för den sverigefinska minoriteten. Som finskt förvaltningsområde 
ska medborgarna kunna kontakta staden muntligt och skriftligt på det 
förvaltade språket, och få svar på sina frågor på samma språk. Staden ska sträva 
efter att anställa personal med kunskaper i språket och erbjuda förskoleplats 
och äldreomsorgplats i en verksamhet som bedrivs helt eller till väsentlig del på 
det förvaltade språket. Äldreomsorgen ska se till att de äldre har möjlighet att 
behålla sin kulturella identitet. En förvaltningskommun bedriver samråd med 
den aktuella minoriteten i frågor som rör dem. 

Programmet genomsyras av rättighetsperspektivet och har långsiktiga mål, 
vilket uppfattas som positivt. Som komplement till programmet i dess 
nuvarande form anser Fritids-och folkhälsonämnden att minoritetsgruppernas 
rätt att organisera sig i civilsamhället bör belysas.  

I programmet står det (sid 6) att Borås Stad ska också på andra sätt inom sina 
verksamheter verka för att synliggöra och bidra till kunskap om de nationella 
minoriteterna i Borås, vilket även bör innefatta den medborgar- och 
samhällsservice som erbjuds på stadens mötesplatser.  

Avseende uppföljning anser Fritids- och folkhälsonämnden att uppföljningen i 
möjligaste mån ska integreras i befintliga uppföljningssystem. 

Beslutsunderlag 
1. Missiv Remiss: Program för Nationella minoriteter
2. Arbetslivsnämndens beslut 2019-01-22 § 16 Program för Nationella

minoriteter
3. Förslag till Program för Nationella Minoriteter
4. Bilaga - Kunskapsöversikt Nationella minoriteter
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Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Datum 

2019-03-28 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00031 3.6.2.2 

Remiss Program för Nationella minoriteter 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker programmet för Nationella minoriteter med nedan 

angivna förslag till ändringar och tillägg, samt översänder yttrandet till 

Arbetslivsnämnden.      

Sammanfattning  

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Program för Nationella 

minoriteter. Program för Nationella minoriteter tillstyrks med nedan angivna 

förslag till tillägg och ändringar: 

 Ersättning av formuleringen på s. 5 ”Avgörande för en framgångsrik

språkvitalisering är att barnen ges möjlighet att lära sig

minoritetsspråken” med formuleringen ”En framgångsrik

språkrevitalisering när det gäller minoritetsspråken handlar om att låta

barnen i hela sin livsmiljö lära sig det egna minoritetsspråket. Detta

ansvar är delat mellan vårdnadshavare och utbildningsväsendet.”

 Ordningsföljden i punkterna och efterföljande text på s.5 bör ändras så

att det som avser förskolan kommer först. Rubriksättning för

grundskola och gymnasieskola bör skrivas.

 Referenser i texten behöver ske till den nya läroplanen Lpfö 2018.

 Ersättning av formuleringen ”Särskilda åtgärder som tvåspråkig

personal, modersmålsstödjare, kulturstödjare med mera kan vara viktiga

komplement. Det gäller i samtliga förskolor.” med formuleringen ”All

personal ska arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan

och utveckla alla barns språk och kulturella identitet.

 I programmet är det formulerat att Borås Stad har en utökad skyldighet

att tillfråga vårdnadshavare om de önskar plats i förskola på finska.

Följande text föreslås som ersättning: ”Borås Stad erbjuder som finskt

förvaltningsområde placering på finsk avdelning för de vårdnadshavare

som så önskar detta via e-tjänsten för placering i kö till förskola.”

 Tillägg bör göras i följande mening på s. 7: Borås Stad erbjuder alla

vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina barn plats i en

förskoleverksamhet som till väsentlig del bedrivs på finska.
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Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Program för Nationella 

minoriteter. Språkvitalisering nämns som ett kärnområde i program för 

nationella minoriteter. Språk-revitalisering handlar om att inte låta ett språk få 

en tillbakagång, men även om att återuppliva ett språk som nästan ingen talar. 

Utifrån ett aktivt arbete med språkvitalisering kan språken hållas levande och 

utvecklas. I texten framgår att det behövs ett aktivt engagemang från 

minoriteterna för att en språkrevitalisering ska kunna äga rum. Detta talar för 

att ansvaret för språkrevitalisering är delat. Ett argument som används i texten 

för en framgångsrik språkvitalisering är att det är avgörande att barnen ges 

möjlighet att lära sig minoritetsspråken. Argumentet kan uppfattas som att det 

handlar om att alla barn som ska lära sig minoritetsspråken. Ett förslag på 

omformulering är därför: En framgångsrik språkrevitalisering när det gäller 

minoritetsspråken handlar om att låta barnen i hela sin livsmiljö lära sig det 

egna minoritetsspråket. Detta ansvar är delat mellan vårdnadshavare och 

utbildningsväsendet. 

Ordningsföljden av punkter och texter på s. 5 blir mer logiska om innehåll som 

avser förskolan kommer före det som avser grundskolan och gymnasieskolan. 

Stycket om förskolan ligger insprängt i det som handlar om grundskolans och 

gymnasieskolans elever. Texterna på s.5 vinner på att rubrikerna ramar in de 

olika skolformerna som avses. 

Under rubriken Förskola saknas referenser till läroplanen som träder i kraft den 

2019-07-01, vilken tar upp minoritetsspråken i sin inledning. Det finns flera 

texter i läroplanen som tar upp uppdrag och mål när det gäller minoritetsspråk i 

förskolan. Det skrivs bland annat att: ”Utbildningen i förskolan ska lägga 

grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de 

nationella minoriteternas språk och kulturer” (s. 6). Att arbeta med 

minoritetsspråken är alltså ett uppdrag som ges i läroplanen för förskolan. Det 

finns också specifika mål kring minoritetsspråken under läroplanens rubrik 2.2 

Omsorg, Utveckling och lärande: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar 

att utveckla både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, 

om barnet tillhör en nationell minoritet”(s.14). Det står också att: ”Barn som 

tillhör de nationella minoriteterna, där urfolket samer ingår, ska även stödjas i 

sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin utveckling 

av en kulturell identitet. Förskolan ska därigenom bidra till att skydda och 

främja de nationella minoriteternas språk och kulturer” (s 9).  

De föreslagna metoderna i programmet: modersmålsstödjare och kulturstödjare 

kan uppfattas som separata tjänster som ska tillsättas utöver den pedagogiska 

personalen. Förskolan har ett uppdrag utifrån läroplanen att stödja barns 

språkutveckling och deras kulturella identitet. I Borås Stads språkplattform 

betonas att det är viktigt att all personal arbetar utifrån ett interkulturellt 

förhållningssätt i förskolan med att utveckla alla barns språk och kulturella 

identitet. Detta är ett förhållningssätt som enligt Borås Stads språkplattform all 

personal behöver omfatta och att ange separata tjänster såsom 
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modersmålsstödjare och kulturstödjare är därför inte relevant. Det föreslås 

därför att följande formulering ersätts ”Särskilda åtgärder som tvåspråkig 

personal, modersmålsstödjare, kulturstödjare med mera kan vara viktiga 

komplement. Det gäller i samtliga förskolor.” (s. 5)  med följande formulering 

”All personal ska arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan 

och utveckla alla barns språk och kulturella identitet.” 

Förskolan är viktig för språkrevitalisering men det är ännu viktigare att det egna 

språket förs över mellan generationer. Programmet tar upp att föräldrar är en 

viktig resurs och tillgång. Vikten av denna aspekt av språkrevitalisering går att 

betona mera då förskolan utifrån läroplanen har ett uppdrag att samverka med 

hemmen och i detta sammanhang lyfta föräldrars roll för ett barns 

språkutveckling och att de är en resurs för förskolans språkutvecklande arbete.  

Borås Stad är finskt förvaltningsområde vilket för förskolans del betyder att 

vårdnadshavare kan ansöka om plats på finskspråkig avdelning på Bäckaryds 

förskola. I programmet är det formulerat att Borås Stad har en utökad 

skyldighet att tillfråga vårdnadshavare om de önskar plats i förskola på finska. 

Formuleringen kan vara problematisk då Förskoleförvaltningen i köhanteringen 

inte har möjlighet att veta vilka vårdnadshavare som ska tillfrågas om denna 

placering. I e-tjänsten har vårdnadshavare rätt att önska tre förskolor och finsk 

avdelning är ett möjligt val för alla vårdnadshavare att göra. Förslag på 

omformulering är därför: ”Borås Stad erbjuder som finskt förvaltningsområde 

placering på finsk avdelning, för de vårdnadshavare som så önskar detta, via e-

tjänsten för placering i kö till förskola.” 

Enligt om Nationella minoriteter (2009:724) ska en kommun som ingår i finskt 

förvaltningsområde erbjuda samtliga vårdnadshavare som söker förskoleplats 

en förskoleverksamhet som bedrivs helt eller till väsentlig del på det förvaltade 

språket. I programmet är det formulerat att Borås Stad erbjuder alla 

vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina barn i en förskoleverksamhet 

som bedrivs helt på finska. Det saknas i programmet en problematisering när 

det gäller minoritetsspråk och kunskapsspråk, då det kan vara ett bekymmer för 

barn som pratar finska både i förskola och i hemmet att få möjlighet att 

utveckla det svenska språket. Skaremyr, doktorand på Karlstad universitet, 

lyfter vikten av att även utveckla det svenska språket, vilket är kunskapsspråket i 

Sverige. Skaremyr tar också upp att barn kan utveckla flera språk samtidigt och 

att förskolan behöver ge möjlighet till transspråkande, vilket innebär att flera 

språk används på ett medvetet sätt i undervisningen så att barnen kan använda 

alla sina språkliga resurser.  

En annan aspekt av problematiken med en förskoleverksamhet som bedrivs 

helt på finska handlar om möjligheten att tillhandahålla behörig personal. I ett 

svårt rekryteringsläge är det även en utmaning att hitta finskspråkig personal 

och finskspråkiga vikarier. Det gör skillnad utifrån ett bemanningsperspektiv att 

erbjuda en helt finskspråkig utbildning i förskolan jämfört med en utbildning 

som till väsentlig del är finskspråkig. Förskolenämnden föreslår därför utifrån 

ovanstående att följande tillägg görs på s. 7: Borås Stad erbjuder alla 
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vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina barn plats i en 

förskoleverksamhet som till väsentlig del bedrivs på finska.  

När det gäller uppföljning och revidering så beskrivs att nämnden i samråd med 

respektive nationell minoritet ska ta fram aktivitetsplaner för 

minoritetsgrupperna. Det framkommer inte på vilket sätt dessa samråd med 

respektive nationell minoritet ska ske i Borås Stad. Det framkommer inte heller 

på vilket sätt dessa planer ska följas upp. Ett förtydligande kring dessa frågor 

önskas. Det är också intressant att få belyst varför begreppet aktivitetsplan ska 

användas eller om arbetet kan följas upp i det ordinarie systematiska 

kvalitetsarbetet. 

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads Program för nationella minoriteter

2. Kunskapsöversikt Nationella minoriteter

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2019-03-05. 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Datum 

2019-03-26 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00021 1.1.3.1 

Remiss Program för Nationella minoriteter 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Program för nationella 

minoritieter.      

Sammanfattning 

I programmet beskrivs hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i 

Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, 

utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. 

I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar 

och tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, 

samiska, finska samt meänkieli. 

Regeringen har beslutat om en förstärkning av lagen om nationella minoriteter 

och minoritetsspråk . Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2019. Borås är 

finskt förvaltningsområde. För perioden 2012-2032 finns en strategi för romsk 

inkludering. 

För Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden innebär programmet bland 

annat att nämnden behöver förhålla sig till flera frågor. Enligt läroplanen för 

gymnasieskolan ska varje elev ha kunskap om de nationella minoriteternas 

kultur, språk, religion och historia. Detta gäller alla barn och unga i skolan, 

oavsett om man tillhör någon av de nationella minoriteterna eller inte. Det finns 

också särskilda rättigheter avseende modersmålsundervisning. En kommun som 

ingår i ett förvaltningsområde ska kunna kontaktas muntligt och skriftligt på det 

förvaltade språket och få svar på sina frågor på samma språk, och i övrigt ska 

kommunen sträva efter att anställa personal med kunskaper i språket. Nämnden 

ska i samråd med respektive nationell minoritet ta fram en aktivitetsplan. 

Aktivitetsplanerna ska, utifrån den nationella minoritetslagstiftningen, definiera 

minoritetens behov och önskemål samt beskriva vilka åtgärder/aktiviteter som 

ska genomföras och ansvar för dessa. Aktivitetsplanen kan vara ett- eller flerårig 

allt utifrån behov. 
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Ärendet i sin helhet 

2025 är Borås staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver 

utvecklingen framåt. I Borås Stad är vi delaktiga i stadens utveckling och här 

bestämmer vi över våra liv. I Borås finns samspel och mångfald. Här finns lika 

möjligheter för alla människor. I programmet beskrivs hur Borås Stad ska 

medverka till att personer som bor i Borås och som tillhör Sveriges nationella 

minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över sin nationella 

tillhörighet och identitet. 

I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar 

och tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, 

samiska, finska samt meänkieli. Gemensamt för minoriteterna är att de har 

befolkat Sverige under flera hundra år och har långa historiska band till landet. 

De har en uttalad samhörighet och identitet och en egen religiös, språklig 

och/eller kulturell tillhörighet samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. 

2009 antogs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte 

att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. För att stärka den nuvarande 

lagstiftningen har regeringen beslutat om en förstärkning av lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk . Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2019. 

Utöver grundskyddet finns ett förstärkt skydd i förvaltningsområden. Borås 

Stad tillhör förvaltningsområde för finska vilket medför specifika rättigheter för 

den sverigefinska minoriteten. 

Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att 

tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. 

Språkrevitalisering handlar om att hindra ett språks tillbakagång eller att 

återuppliva ett språk som nästan ingen talar längre. 

Borås Stad ska stödja språkrevitalisering bland annat genom att:  

 erbjuda modersmålsundervisning på minoritetsspråken

 erbjuda stöd i utvecklingen av det nationella minoritetsspråket i

förskolan

 lämna information om minoritetslagstiftningen och minoriteternas

rättigheter på minoritetsspråken utöver det svenska språket

 tillgängliggöra litteratur på minoritetsspråken på stadens bibliotek.

Enligt läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan ska varje elev ha 

kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. 

Detta gäller alla barn och unga i skolan, oavsett om man tillhör någon av de 

nationella minoriteterna eller inte. 

Den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjligheter att lära sig, utveckla 

och använda sitt minoritetsspråk. Det allmänna ska här ta ett särskilt ansvar för 

att skydda och främja minoritetsspråken. Modersmålsundervisningen är en 

viktig del i språkrevitaliseringen. Modersmålsundervisning ska erbjudas för 

elever som begär det även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i 
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hemmet. Skolan har ett utökat ansvar att erbjuda modersmålsundervisning till 

elev som är berättigad till undervisning på något av minoritetsspråken. Det 

räcker att en elev i kommunen önskar undervisning på modersmålet. 

Grundläggande kunskaper i modersmålet för nationella minoriteter kan heller 

inte längre krävas. Som en konsekvens av ovanstående skall Borås Stad i sina 

rekryteringsprocesser särskilt framhålla flerspråkighet som en merit med särskilt 

fokus på nationella minoritetsspråk. Andra lösningar kan vara fortbildning av 

personal, kompletterande utbildningar och övriga insatser såsom till exempel 

fjärrundervisning för att möjliggöra revitalisering av dessa språk. 

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska kunna kontaktas muntligt 

och skriftligt på det förvaltade språket och få svar på sina frågor på samma 

språk, och i övrigt ska kommunen sträva efter att anställa personal med 

kunskaper i språket.  

Den 16 februari 2012 beslutades en samordnad och långsiktig strategi för 

romsk inkludering under 2012 – 2032. Strategin ska ses som en förstärkning av 

minoritetspolitiken som gäller för de fem nationella minoriteterna judar, romer, 

samer, sverigefinnar och tornedalingar. Det övergripande målet för strategin är 

att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den 

som är ickerom. Strategin innehåller mål och åtgärder inom flera 

verksamhetsområden: utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och 

trygghet, kultur och språk, samt civilsamhällets organisering. Borås Stad har 

sökt och blivit beviljat bidrag för att utveckla arbetet med romsk inkludering 

och har därmed uttryckt en vilja att arbeta särskilt med strategin för romsk 

inkludering 2012 – 2032. Borås Stad ska aktivt arbeta med att följa regeringens 

strategi för romsk inkludering 2012 – 2032 samt de lagar och planer som berör 

romernas rättigheter. 

Med programmet som grund ska bland annat Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, i samråd med respektive nationell minoritet ta fram 

aktivitetsplaner för minoritetsgrupperna. Aktivitetsplanerna ska, utifrån den 

nationella minoritetslagstiftningen, definiera minoritetens behov och önskemål 

samt beskriva vilka åtgärder/aktiviteter som ska genomföras och ansvar för 

dessa. Aktivitetsplanen kan vara ett- eller flerårig allt utifrån behov. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp arbetet kring nationella 

minoriteter samt lämna förslag på ett reviderat program vart fjärde år. 

Det är viktigt att i detta sammanhang även lyfta det intersektionella 

perspektivet. Att använda ett intersektionellt förhållningssätt ökar 

medvetenheten för att se att man drabbas olika av diskriminering beroende på 

vilken sammansättning av identiteter man har. Därför kan man inte enbart titta 

på diskriminering av en hel grupp utan måste även väga in andra faktorer som 

exempelvis könstillhörighet, religion, socioekonomisk status samt ålder, för att 

nämna några. Som flera av rapporterna vittnar om tillhör kvinnor, barn och 

äldre ofta extra utsatta grupper. I Borås Stads arbete för ökad social hållbarhet 

och minskade skillnader i livsvillkor och hälsa, är de nationella gruppernas 
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rättigheter viktiga att fokusera på i alla planering och genomförande av 

kommunal verksamhet, i syfte att säkerställa att diskriminering inte 

förekommer. 

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads Program för Nationella minoriteter.

2. Kunskapsöversikt Nationella minoriteter, 2019-01-15.

Samverkan 

FSG 2019-03-20. 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämndens diarium

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 



Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Maria Svensson 
Handläggare 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-03-19 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00027 1.1.3.1 

Remiss: Program för Nationella minoriteter 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att tillstyrka Program för Nationella minoriteter med reservationen att specifika 

aktivitetsplaner enbart tas fram av de förvaltningar vars huvuduppdrag 

innefattar de kärnområden som specificeras i programmet; förskola, 

äldreomsorg och kultur.      

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsförvaltningen har upprättat förslag till Program för Nationella 

minoriteter. Programmet utgår från lagstiftningen kring nationella minoriteter 

och minoritetsspråk, den förstärkning av lagen som trädde i kraft den 1 januari 

2019 samt Borås Stads vision 2025 där social, etnisk och kulturell mångfald 

driver utvecklingen framåt.    

I programmet tydliggörs vilka förpliktelser kommunen har utifrån gällande lagar 

och förordningar samt på vilket sätt Borås Stad ska tillgodose de nationella 

minoriteternas rättigheter.  

Individ- och familjeomsorgsförvaltningens huvudsakliga verksamhet riktar sig 

inte till allmänheten utan har till största delen ett behovsbedömt specialiserat 

fokus. Ett fåtal servicefunktioner med allmänt riktade insatser såsom 

exempelvis Yxhammarmottagningen och socialrådgivarna på familjecentralerna 

finns. Även om Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har en 

informationsskyldighet gentemot de medborgare och brukare som kommer i 

kontakt med förvaltningen, så är de kärnområden som berörs i programmet är 

inte direkt kopplat till den verksamhet som bedrivs inom Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen. I programmet föreslås att nämnder och bolag ska 

upprätta aktivitetsplaner, i samråd med minoritetsgrupperna, med programmet 

som utgångspunkt. Individ- och familjeomsorgsnämnden anser det inte 

lämpligt att upprätta en separat aktivitetsplan utifrån programmet för Nationella 

minoriteter.  

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetar aktivt utifrån ett flertal planer med fokus på 

verksamhetens grunduppdrag. Ytterligare aktivitetsplaner riskerar att splittra verksamheten 

istället för att utveckla och förbättra den.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden ställer sig bakom programmet med 

reservationen att specifika aktivitetsplaner enbart tas fram inom de 

kärnområden, förskola, äldreomsorg och kultur, som specificeras i programmet. 
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Samverkan 

Ärendet har 2019-03-07 samverkats med de fackliga organisationerna. 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden. ALF@boras.se

Mats Tolfsson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 

Förvaltningschef 

mailto:ALF@boras.se


Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-03-26 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00027 1.1.3.1 

Yttrande över Borås Stads program för Nationella 

minoriteter 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka förslag till Borås Stads program 

för nationella minoriteter.     

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har skickat förslag till Borås Stads program för nationella 

minoriteter, på remiss till samtliga nämnder och bolag. Tillsammans med 

förslag till program finns en kunskapsöversikt (bilaga 2), som är ett 

informationsmaterial som inte är aktuellt för synpunkter.  

I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar 

och tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk: jiddisch, romani chib, 

samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoriteterna är att de har 

befolkat Sverige under flera hundra år och har långa historiska band till landet. 

2009 antogs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte 

att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal 

grundläggande skyldigheter för kommuner, landsting och andra 

förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i hela landet. För 

att stärka den nuvarande lagstiftningen har regeringen beslutat om en 

förstärkning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Denna 

förstärkning trädde i kraft den 1 januari 2019. Äldreomsorgen är ett av de 

områden som omfattas av den stärkta lagen. Bland annat ska äldreomsorg 

erbjudas på minoritetsspråk om det finns medarbetare med sådana 

språkkunskaper. Vidare ska kommunerna verka för att finna lösningar, t.ex. 

fortbildning av medarbetare, för att öka kunskap som rör nationella minoriteter. 

Borås Stads program för nationella minoriteter beskriver hur Borås Stad på 

olika sätt ska medverka till att personer som bor i Borås och som tillhör 

Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över 

sin nationella tillhörighet och identitet.  

Vård- och äldrenämnden ser positivt på program för nationella minoriteter. 

Programmet utgör ett viktigt stöd genom de konkreta områden som anges och 

som nämnden ska fokusera på, för att följa lagen om nationella minoriteter. 

Vård- och äldrenämnden tillstyrker Borås Stads program för nationella 

minoriteter.     
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Beslutsunderlag 

1. Borås Stads program för nationella minoriteter.

2. -

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-03-20. 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden

2. -

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 



Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl

Anna Thuresson 
Handläggare 
033 357301 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-03-25 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00016 1.1.3.1 

Yttrande över Borås Stads program för Nationella 
minoriteter 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsförvaltningen beslutar att tillstyrka förslag till Borås Stads 
program för nationella minoriteter.       

Sammanfattning  
Sociala omsorgsförvaltningen ser positivt på program för nationella minoriteter. 
Programmet utgör ett stöd genom de konkreta områden som anges och som 
Borås stad ska fokusera på, för att följa lagen om nationella minoriteter. Sociala 
omsorgsförvaltningen tillstyrker Borås Stads program för nationella minoriteter.             

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har skickat förslag till Borås Stads program för nationella 
minoriteter, på remiss till samtliga nämnder och bolag. Tillsammans med 
förslag till program finns en kunskapsöversikt (bilaga 2), som är ett 
informationsmaterial som inte är aktuellt för synpunkter.  

I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar 
och tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk: jiddisch, romani chib, 
samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoriteterna är att de har 
befolkat Sverige under flera hundra år och har långa historiska band till landet. 
2009 antogs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte 
att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal 
grundläggande skyldigheter för kommuner, landsting och andra 
förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i hela landet. För 
att stärka den nuvarande lagstiftningen har regeringen beslutat om en 
förstärkning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Denna 
förstärkning trädde i kraft den 1 januari 2019. Äldreomsorgen är ett av de 
områden som omfattas av den stärkta lagen. Bland annat ska äldreomsorg 
erbjudas på minoritetsspråk om det finns medarbetare med sådana 
språkkunskaper. Funktionshinderverksameten omnämns dock inte specifikt. 
Vidare ska kommunerna verka för att finna lösningar, t.ex. fortbildning av 
medarbetare, för att öka kunskap som rör nationella minoriteter. Sociala 
omsorgsförvaltningen har utöver sitt grunduppdrag ett samarbetsuppdrag som 
innebär att öka tillgängligheten i Borås stad för personer med olika typer av 
funktionsnedsättningar oavsett nationalitet.  
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Borås Stads program för nationella minoriteter beskriver hur Borås Stad på 
olika sätt ska medverka till att personer som bor i Borås och som tillhör 
Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över 
sin nationella tillhörighet och identitet. 

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads program för nationella minoriteter.

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden

Yvonne Persson 
Ordförande 

Monica Svensson 
Förvaltningschef 



Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Eva-Lotta Franzén 
Handläggare 
033 357596 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-03-25 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2019-00015 1.1.3.1 

Yttrande över remissen Program för Nationella 

minoriteter 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslag till Program för Nationella minoriteter med 

förslag på en förstärkt skrivning om kulturens betydelse för de nationella 

minoriteterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari 2019 trädde ändringar i minoritetslagen i kraft. Ändringarna 

förstärker rättigheterna för de nationella minoriteterna judar, romer, samer, 

sverigefinnar och tornedalingar samt minoritetsspråken jiddisch, romani chib, 

samiska, finska och meänkieli. Arbetslivsnämnden har utarbetat ett förslag på 

styrdokument för de nationella minoriteterna där det beskrivs hur Borås Stad 

ska medverka till att människor som bor i Borås och som tillhör någon av dessa 

minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över sin nationella 

tillhörighet och identitet. 

Den skärpta lagstiftningen skyddar de nationella minoriteterna genom att stärka 

möjligheterna till inflytande och genom att tillse att de historiska 

minoritetsspråken och kulturarven bevaras och stöds. Kulturnämnden vill att 

det stycke som handlar om kultur förstärks och lyfts fram först i avsnittet om 

Kärnområden. Detta för att betona att kultur och språk är de viktigaste 

identifikationsområdena. Det gäller för alla människor men i just denna lag, 

som är rättighetsbaserad, betonas att särskilt de fem nationella minoriteternas 

behov och möjligheter ska tillgodoses och avspeglas i samhället. Det är hela 

stadens ansvar att i sina olika ansvarsområden tillse att detta främjas. Men det är 

särskilt Kulturnämndens ansvar att tillgodose att de nationella minoriteternas 

kulturarv och traditioner bevaras, utvecklas och förmedlas. Detta är själva 

grunden för att kunna leva på samma villkor som andra. Stadens kulturliv är en 

angelägenhet för alla och därför ska de nationella minoriteternas språk, historia 

och kultur speglas och förmedlas precis som majoritetssamhällets 

kulturyttringar. Det särskilda ansvar som programmet betonar avseende 

bibliotekens roll att lyfta fram litteratur och förmedla kunskap om 

minoritetsspråken är även uttryckta i Bibliotekslagen, vilket ger det dubbel 

tyngd. 
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Beslutsunderlag 

1. Remiss – Program för Nationella minoriteter

Samverkan 

FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2019-03-19 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se, diarienummer

ALN 2019-00002

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

mailto:ALN.diarium@boras.se


Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Program för ett integrerat samhälle 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Program för ett integrerat samhälle fastställs att gälla till och med 2023          

Datum 

2019-08-01 Malin Carlsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-08-07 Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-08-07 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00893 1.1.2.1 Programområde 02 

Handläggare: Ewa Luvö 

Datum 

2019-08-07 Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

KU3 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-26 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00893 1.1.2.1 

Kommunfullmäktige 

Program för ett integrerat samhälle 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Program för ett integrerat samhälle fastställs att gälla till och med 2023    

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att årligen följa upp hur 

samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar utifrån sina 

respektive ansvarsområden i Program för ett integrerat samhälle. 

Arbetslivsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige och utifrån 

resultaten av uppföljningarna tagit fram ett reviderat förslag på som ska gälla 

hela staden. Förslaget på reviderat program har remitterats till samtliga nämnder 

och styrelser. 

Programmet beskriver hur Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som 

värnar mänskliga rättigheter och människors lika värde, som tillåter alla 

boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt eget liv, 

så länge svenska lagar och regler följs. Borås Stad har i sitt integrationsarbete ett 

interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att fokus ligger på det som sker i 

möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle. Etniska och kulturella 

grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till att mötas och 

finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem. Detta 

kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra 

samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former 

Beslutsunderlag 

1. Arbetslivsnämndens beslut om Program för ett integrerat samhälle

2. Arbetslivsnämndens beslut om Program för ett integrerat samhälle

3. Yttranden över remiss- Program för ett integrerat samhälle

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 



Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post

kultur@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Eva-Lotta Franzén 
Handläggare 
033 357596 
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Datum 

2018-04-24 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2018-00029 1.2.3.0 

 Yttrande över Program för ett integrerat samhälle 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker Program för ett integrerat samhälle med 

nedanstående tillägg om Biblioteken i Borås och Kulturskolans roll för 

integration i samhället.     

Sammanfattning av ärendet 

Kulturnämnden önskar att avsnittet om kultur formuleras på följande sätt: 

”Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för 

ett integrerat samhälle. Alla medborgare har rätten till sitt kulturarv samt 

möjlighet att ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. 

Kulturföreningar ska stödjas för att olika kulturer och kulturer ska tas tillvara 

och lyftas fram. Alla barns rätt till lika möjligheter till kultur och 

fritidsverksamheter ska ges stöd samt jämlika förutsättningar för att utöva 

dessa. 

Biblioteken är viktiga demokratiska mötesplatser, tillgängliga för alla och med 

generösa öppettider. Biblioteken ska, som det mångspråkiga uppdraget innebär,  

ha ett brett utbud av medier, tjänster och aktiviteter för personer med annat 

modersmål än svenska. Biblioteken ska stödja integration men också visa på 

lokala resurser.   

Kulturskolan vill ge alla barn och ungdomar likvärdiga möjligheter att delta i 

Kulturskolans verksamhet oavsett social och etnisk bakgrund. Kulåret för alla 

barn i årskurs 1 på skoltid är exempel på detta. Kulturskolefilialerna är en viktig 

integrationssatsning. Undervisning bedrivs på åtta grundskolor fördelade inom 

Borås Stad och är kostnadsfri för eleverna.” 

Yrkanden 

Patric Silfverklinga (SD) och Sverigedemokraterna har inkommit med ett 

alternativt beslutsförslag med att avslå remissen till förmån för alternativ 

utformning av remissvar.   

Se bilaga 5. 

Sara Andersson (S) och den röd/gröna gruppen yrkar att Kulturnämnden 

beslutar enligt lagt förslag, att tillstyrka Program för ett integrerat samhälle med 

nämnda tillägg om Biblioteken i Borås och Kulturskolans roll för integration i 

samhället. 
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden 

beslutat i enlighet med Sara Anderssons (S) och den röd/gröna gruppens 

förslag. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordning 

Den som vill bifalla Sara Anderssons (S) och den röd/gröna gruppens förslag 

röstar ja, den det inte vill röstar nej. Vinner nej har Kulturnämnden beslutat 

enligt Patric Silfverklingas (SD) och Sverigedemokraternas förslag. 

 

Vid omröstningen röstas ja av Sara Andersson (S), Lars Gustaf Andersson (L), 

Peter Wiberg (V), Gabriel Sandberg (S), Hanna Werner (MP), Lena Medelius 

(M), Lotta Löfgren Hjelm (M) och Sivert Oxelbark (KD), samt nej av Patric 

Silfverklinga (SD). 

Kulturnämnden har med åtta röster mot en beslutat i enlighet med Sara 

Anderssons (S) och den röd/gröna gruppens förslag. 

Patric Silfverklinga (SD) och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 

till förmån för sitt eget förslag. 

Se bilaga 6.  

               

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har remitterat Program för ett integrerat samhälle till 

Kulturnämnden. Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, 

styrelser och kommunala bolag. Programmet tar upp flera områden där 

integrationsperspektivet är viktigt för boråsare som är födda utomlands och 

boråsare födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Dessa 

områden är Arbete, Boende, Utbildning, Delaktighet, Trygghet, Folkhälsa och 

Kultur. Alla områden är självklart viktiga och det är samspelet dem emellan 

som avgör om en person blir integrerad i samhället på ett bra sätt eller inte. 

Kulturområdet är Kulturnämndens ansvarsområde så av det skälet koncentreras 

synpunkterna i yttrandet på detta avsnitt.  

Kulturnämnden önskar att avsnittet om kultur formuleras på följande sätt: 

” Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för 

ett integrerat samhälle. Alla medborgare har rätten till sitt kulturarv samt 

möjlighet att ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. 

Kulturföreningar ska stödjas för att olika kulturer och kulturer ska tas tillvara 

och lyftas fram. Alla barns rätt till lika möjligheter till kultur och 

fritidsverksamheter ska ges stöd samt jämlika förutsättningar för att utöva 

dessa. 

Biblioteken är viktiga demokratiska mötesplatser, tillgängliga för alla och med 

generösa öppettider. Biblioteken ska, som det mångspråkiga uppdraget innebär,  

ha ett brett utbud av medier, tjänster och aktiviteter för personer med annat 
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modersmål än svenska. Biblioteken ska stödja integration men också visa på 

lokala resurser.   

Kulturskolan vill ge alla barn och ungdomar likvärdiga möjligheter att delta i 

Kulturskolans verksamhet oavsett social och etnisk bakgrund. Kulåret för alla 

barn i årskurs 1 på skoltid är exempel på detta. Kulturskolefilialerna är en viktig 

integrationssatsning. Undervisning bedrivs på åtta grundskolor fördelade inom 

Borås Stad och är kostnadsfri för eleverna.”  

 

Beslutsunderlag 

1. Program för ett integrerat samhälle 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2018-04-04 
 

 

Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61 Dnr FOFN 2018-00048 3.4.4.0 

Yttrande över Program för ett Integrerat samhälle 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Program för ett integrerat samhälle 

samt översänder yttrandet till Arbetslivsnämnden.  

Reservation 

Sverigedemokraterna, genom Jan Nilsson, reserverar sig till förmån för sitt eget 
förslag till beslut.       

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden har på Kommunfullmäktiges uppdrag skickat ett förslag till 

reviderat Program för ett integrerat samhälle, 2019-2022. Fritids- och 

folkhälsonämnden har getts möjlighet att yttra sig om förslaget. 

Programmet anger att Borås Stad i sitt integrationsarbete har ett interkulturellt 

förhållningssätt, vilket innebär att förutom att respektera och låta olika kulturer 

och etniska grupper få ha sin kultur, så ska de ges möjlighet att möts och att 

medverka i forum och dialoger som ger reellt inflytande i frågor som berör 

dem. 

 

Målgruppen för programmet är boråsare som födda utomlands, och boråsare 

födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent 

av kommunens invånare. 

 

Programmet innehåller följande sju programområden; arbete, boende, 

utbildning, trygghet, folkhälsa, kultur och delaktighet. 

Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala 

förvaltningar och bolag. Det idéburna är en viktig aktör i integrationsarbete. 

Arbetslivsnämnden följer årligen upp förvaltningarnas arbete. 

Programmet är omfattande och lätt att ta till sig i det vardagliga arbetet. 

Programområdena är centrala för en god hälsa. Nämnden anser dock att 

målgruppen för programmet borde vara alla stadens invånare då integration är 

allas vårt ansvar, samt att begreppet integration bör omfatta samtliga 

diskrimineringsgrunder.  

Beslutsunderlag 

Remiss: Program för ett integrerat samhälle 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2018-04-04 
 

 

Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

Yrkanden 

 Jan Nilsson (SD) lägger ett alternativt förslag till beslut (se bilaga till 
protokollet). 

Ordförande Ida Legnemark (V) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med 
upprättat förslag till beslut. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Fritids- och 
folkhälsonämnden beslutat i enlighet med ordförandes förslag.           

 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2018-04-09.  
    
 
 
Ida Legnemark (V) Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-04-10. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

fritidfolkhalsa@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2018-04-04 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2018-00048 3.4.4.0 
 

  

 

Yttrande för Program för ett Integrerat samhälle 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Program för ett integrerat samhälle 

samt översänder yttrandet till Arbetslivsnämnden.         

Sammanfattning  

Arbetslivsnämnden har på Kommunfullmäktiges uppdrag skickat ett förslag till 

reviderat Program för ett integrerat samhälle, 2019-2022. Fritids- och 

folkhälsonämnden har getts möjlighet att yttra sig om förslaget.  

Programmet anger att Borås Stad i sitt integrationsarbete har ett interkulturellt 

förhållningssätt, vilket innebär att förutom att respektera och låta olika kulturer 

och etniska grupper få ha sin kultur, så ska de ges möjlighet att möts och att 

medverka i forum och dialoger som ger reellt inflytande i frågor som berör 

dem.  

Målgruppen för programmet är boråsare som födda utomlands, och boråsare 

födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent 

av kommunens invånare.  

Programmet innehåller följande sju programområden; arbete, boende, 

utbildning, trygghet, folkhälsa, kultur och delaktighet.  

Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala 

förvaltningar och bolag. Det idéburna är en viktig aktör i integrationsarbete.  

Arbetslivsnämnden följer årligen upp förvaltningarnas arbete.        

 

Programmet är omfattande och lätt att ta till sig i det vardagliga arbetet. 

Programområdena är centrala för en god hälsa. Nämnden anser dock att 

målgruppen för programmet borde vara alla stadens invånare då integration är 

allas vårt ansvar, samt att begreppet integration bör omfatta samtliga 

diskrimineringsgrunder.                  

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har på Kommunfullmäktiges uppdrag skickat ett förslag till 

reviderat Program för ett integrerat samhälle, 2019-2022. Fritids- och 

folkhälsonämnden har getts möjlighet att yttra sig om förslaget.  
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Programmet anger att Borås Stad i sitt integrationsarbete har ett interkulturellt 

förhållningssätt, vilket innebär att förutom att respektera och låta olika kulturer 

och etniska grupper få ha sin kultur, så ska de ges möjlighet att möts och att 

medverka i forum och dialoger som ger reellt inflytande i frågor som berör 

dem.  

Målgruppen för programmet är boråsare som födda utomlands, och boråsare 

födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent 

av kommunens invånare.  

Programmet innehåller följande sju programområden, vilka i hög utsträckning 

berör Fritids- och folkhälsonämndens arbete och beskrivs nedan;  

Arbete 

Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning. Staden ska arbeta 

med att ta emot praktikplatser och ferieanställningar. Flerspråkighet och 

interkulturell kunskap ska ses som en merit vid rekrytering.  

Boende 

Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden 

genom att verka för ett varierat utbud av bostäder. Mötesplatserna är viktiga för 

att boråsare av olika etnisk bakgrund, ålder, kön och religion ska kunna mötas i 

sitt närområde på ett naturligt sätt. Föreningar och nätverk som erbjuder 

aktiviteter för de boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling ska 

stödjas.  

Utbildning 

Borås Stad har ansvaret för att alla får möjlighet till god uppväxt och utbildning. 

Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i modersmålet. Staden 

ska verka för att uppnå en jämn socioekonomisk och etnisk sammansättning 

bland elever i alla våra skolor och förskolor. 

Trygghet 

Alla boråsare ska känna sig trygga i Borås, oavsett var man bor eller var man 

kommer ifrån. Det ska vara enkelt för medborgarna att få service och stöd 

utifrån sina behov och förutsättningar, samt kännedom om sina rättigheter och 

skyldigheter. På de utsatta områdena är behoven större och staden arbetar 

aktivt med det kommunala bostadsbolaget och polisen för att skapa trygga 

bostadsområden och offentliga miljöer.  

Folkhälsa 

Borås Stad arbetar för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 

för hela befolkningen. Extra satsningar på utbildning och sysselsättning 

behöver göras samt samordnade insatser före integration, delaktighet och 

trygghet.  

Staden ska verka för att all barn och unga ges möjlighet till en aktiv och 

hälsosam fritid.   

Kultur  

Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett 
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integrerat samhälle. Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och 

fritidsverksamheter och ska ges stöd för jämlika förutsättningar att utöva dessa.  

Delaktighet 

En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur 

samhället i vid bemärkelse fungerar. Utöver samhällsorienteringen och 

likvärdigt kommunalt stöd ger Mötesplatserna förutsättningar för 

informationsspridning, service, stöd och delaktighet för medborgarna. 

Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet är en 

förutsättning för att inkludera alla ungdomar.   

Föreningslivet i Borås är viktigt och att aktivt stödja föreningarna samt att alla 

boråsare som vill får kontakt med föreningslivet. Föreningslivet kan fungera 

som mötesplatser för personer med olika bakgrund och bidra till delaktighet i 

samhällsutvecklingen. Staden ska ha regelbundna dialoger och samverka med 

invandraföreningar samt med föreningar som arbetar med integration.  

Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala 

förvaltningar och bolag.  

Arbetslivsnämnden följer årligen upp förvaltningarnas arbete. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Program för ett integrerat samhälle                            

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden 

 

 

Ida Legnemark 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 















 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 

Niclas Björkström, 033-35 31 77 
niclas.bjorkstrom@boras.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-03-13 

Dnr 
2018-0595 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Reviderat program för ett integrerat samhälle 2019-2022 
Yttrande till Arbetslivsnämnden (ALN 2018-00009) 
 

Sammanfattning 
Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och 
människors lika värde, som tillåter alla Boråsare avsett bakgrund och hur länge man 
levt i staden att leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget på ett reviderat program för ett 
integrerat samhälle 2019-2022. 
 

Ärendet 
Borås stad har i sitt integrationsarbete ett interkulturellt förhållningssätt. Med det 
menas att förutom att respektera och tillåta olika kulturer och etniska grupper att få 
ha sin kultur, så ska dessa ges möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog 
som ger reellt inflytande i frågor som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd, 
dialogmöten, medborgardialoger och genom andra samråd. Staden motarbetar aktivt 
diskriminering och rasism i alla dess former. 
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda 
i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent av 
kommunens invånare. 
 

Agneta Sander Niclas Björkström 
Miljöchef Avdelningschef 
 

Bilaga 
Förslag reviderat program för ett integrerat samhälle 2019-2022.docx 







 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-03-27 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00020 1.2.3.0 
 

  

 

Remiss: Program för ett Integrerat samhälle 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker ”Program för ett integrerat samhälle” med 

nedanstående tillägg i text under rubriken Utbildning och översänder svaret till 

Arbetslivsnämnden.         

Reservationer 

Leif Häggblom (SD) reserverar sig mot beslutet.   

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ”Program för ett 

integrerat samhälle”. Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, 

styrelser och kommunala bolag. Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i 

samhällslivet och känna sig trygga i staden. Detta skapas bäst genom möten 

mellan människor med olika bakgrund, både i arbetsliv, på fritiden och i 

föreningslivet.  Borås Stad ska också verka för att genomföra insatser som 

syftar till att uppnå en jämn socioekonomisk och etnisk sammansättning bland 

elever i alla förskolor och skolor. 

Förskolenämnden vill göra ett tillägg i texten under rubriken ”Utbildning”.  

I första meningen vill nämnden att man lägger till ordet barn, således blir 

meningen ” Borås Stad har ansvaret för att alla barn och unga får lika 

möjligheter till en god uppväxt och utbildning.” Därefter vill nämnden att 

följande text läggs till: ”Barn med annat modersmål ska erbjudas stöd för sin 

språkutveckling inom förskoleverksamheten”.    

Beslutsunderlag 

1. ”Program för ett integrerat samhälle”.                  

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG.  

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden 

 

Leif Johansson 

Ordförande 
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Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

aldreomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-03-27 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2018-00055 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Program för ett Integrerat samhälle 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka förslag till ”Program för ett 

integrerat samhälle”.     

Björn Qvarnström (SD) deltar inte i beslutet.     

Ärendet i sin helhet 

Program för ett integrerat samhälle redovisar den politiska viljeinriktningen för 

hur Borås Stad ska verka för ett demokratiskt samhälle. Borås Stad ska värna 

om mänskliga rättigheter och människors lika värde och som tillåter alla 

boråsare, oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden, att leva sitt eget liv 

så länge svenska lagar och regler följs. Insatser som görs på integrationsområdet 

följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden och ska återrapporteras till 

Kommunstyrelsen.   

Arbetslivsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på 

reviderat program för perioden 2019-2022. Förslaget har skickats på remiss 

samtliga nämnder och bolagsstyrelser.  

Vård- och äldrenämnden ser positivt på programmets innehåll och områden att 

följa upp. Vård- och äldrenämnden anser dock att alla boråsare ska ingå i 

målgruppen för Program för ett integrerat samhälle eftersom integration måste 

ske i samarbete mellan alla människor, vare sig de är födda utomlands eller i 

Sverige, för att kunna skapa ett interkulturellt förhållningssätt. De faktorer som 

tas upp i delen om folkhälsa anses särskilt viktiga både direkt och indirekt för 

Vård- och äldrenämndens verksamhet, eftersom förebyggande verksamhet 

skapar bättre förutsättningar för den äldre befolkningen samt skapar 

förutsättningar för vidare utbildning t.ex. inom vård och omsorg. Likaså behövs 

flerspråkighet och interkulturell kompetens inom äldreomsorgen, för att kunna 

bemöta alla äldre på ett bra sätt. Förslag till Program för ett integrerat samhälle 

stödjer Vård- och äldrenämndens arbete med jämställd, jämlik och likvärdig 

vård och omsorg. Vård- och äldrenämnden tillstyrker härmed förslag till 

program för ett integrerat samhälle.       

Beslutsunderlag 

1. Förslag till Program för ett integrerat samhälle                     
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Samverkan 

Samverkas vid FSG 2018-03-21. 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden 

 

Ida Legnemark  

Ordförande 

Annika Andersson 

Tf. Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
grundskola@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Adriana Waris 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2018-03-27 

Instans 
Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2018-00021 1.2.3.0 
 

  

 

Svar på remiss: Program för ett Integrerat samhälle 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden tillstyrker remissen Program för ett integrerat samhälle 
och översänder svaret till Arbetslivsnämnden. 

Reservation 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Program för ett integrerat samhälle redovisar den politiska viljeinriktningen hur 
Borås Stad ska agera i arbetet med att motverka främlingsfientlighet och 
förbättra integrationen. Program för ett integrerat samhälle kommer att vara 
underlag för arbetet med att ta fram konkreta insatser i förvaltningar och bolag 
för att konkretisera integrationsarbetet. Programmet följs upp årligen. 

Grundskolenämnden anser att programmet lyfter fram de viktigaste faktorerna 
när det gäller integrationsarbetet. Nämnden har inget att erinra mot förslaget. 

Ärendet i sin helhet 
Program för ett integrerat samhälle redovisar den politiska viljeinriktningen hur 
Borås Stad ska agera i arbetet med att motverka främlingsfientlighet och 
förbättra integrationen. Programmet kommer att vara underlag för arbetet med 
att ta fram konkreta insatser för att konkretisera integrationsarbetet och följa 
upp i förvaltningar och kommunala bolag. 

Grundskolenämnden anser att programmet lyfter fram de viktigaste faktorerna 
när det gäller integrationsarbetet. Nämnden har inget att erinra mot förslaget.  

Grundskolenämnden ser det positivt att det i programmet i avsnitt Arbete finns 
ett tillägg om ungdomars tillgång till arbetslivet, till exempel genom feriejobb. 
Förvaltningen erbjuder ungdomar ett feriejobb varje år. Andra insatser som 
förvaltningen gör är VFU-praktik i samarbete med Högskolan i Borås. Det är 
cirka 200 lärarstudenter per termin som deltar i VFU. I denna grupp finns 
också studenter med mångkulturell bakgrund.   

Förvaltningens målsättning är att inbjuda fler personer till att utbilda sig till 
lärare. Detta görs bland annat genom Bemanningsenheten, där personer med en 
annan bakgrund än svenska har möjlighet att kombinera arbete på skolor som 
vikarier med högskoleutbildning. 
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Nämnden ser det positivt att programmet i avsnitt Utbildning framhäver 
stadens vilja att verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en 
jämn socioekonomisk och etnisk sammansättning bland elever i alla våra skolor 
och förskolor för att minska segregation.  

Ett nytt avsnitt föreslås under rubriken ”Borås Stads anställda” som handlar om 
personalens kompetensutveckling inom ramen för kunskap om olika kulturer, 
interkulturell kompetens, normer, värderingar och förhållningssätt. Nämnden 
ställer sig bakom förslaget att höja den interkulturella kompetensen för anställda 
och menar att detta kommer att öka möjligheten att ge fler invånare likvärdig 
service.   

Nämnden ställer sig bakom andra förändringar som föreslås i programmet. 

Avsnitt Boende kompletteras med stadens avsikt om att förebygga 
boendesegregation och betonar fastighetsbolagens viktiga roll i arbete att 
motverka den. 

Avsnitt Trygghet uppdateras med stadens strävan för att motverka 
hedersrelaterat vård och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer och 
familjer samt motverka alla former av våldsbejakande extremism. Avsnitt 
kompletteras också med särskilda insatser i så kallade utsatta områden för att 
bryta segregation och öka trygghet.    

Avsnitt Kultur kompletteras med barnens rätt till lika möjligheter för kultur och 
fritidsverksamhet och stadens stöd för jämlika förutsättningar att utöva dessa. 
Nytt är ett tillägg att staden ska verka för att alla medborgare ska få rätten till 
sitt kulturarv samt möjlighet att ta del av kultur och kulturarv från Sverige och 
från andra länder. 

Avsnitt Folkhälsa får en ny formulering som beskriver stadens strävan för att 
alla barn och unga ska ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid. 

Avsnitt Delaktighet uttrycker vikten av att nyanlända erbjuds en god kvalitet av 
samhällsorientering samt att våra mötesplatser erbjuder samhällsinformation till 
nyanlända. Det tydliggörs också kommunens uppgift att säkerställa att alla 
invånare, på lika villkor och på likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och ha 
inflytande i kommunen samt att alla får ett bra bemötande och god kommunal 
service. Beslutsunderlag 
1. Remiss: Program för ett integrerat samhälle.               

Samverkan 
Information i FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden. 

 

Per Carlsson (S) 
Ordförande 
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Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Stomberg 
Handläggare 
033-35 38 54 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-03-26 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00023 1.1.3.1 
 

 Er referens 
Dnr ALN 2018-00009 

 

Svar på remiss: Program för ett integrerat samhälle 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat remissvar och översänder det till 
Arbetslivsnämnden.      

Yttrandet förtydligas med att målgruppen personer med funktionsnedsättning 
avser personer som är födda utomlands eller födda i Sverige vars båda föräldrar 
är födda utomlands.          

Reservationer 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) reserverar sig till förmån för eget alternativt 
förslag. 

Sammanfattning  
Program för ett integrerat samhälle redovisar den politiska viljeinriktningen för 
hur Borås Stad ska verka för ett demokratiskt samhälle. Insatser som görs på 
integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden och ska 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Arbetslivsnämnden har 
Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på reviderat program för perioden 
2019-2022. Förslaget som arbetets fram på Arbetslivsförvaltningen har skickats 
på remiss till samtliga nämnder och bolagsstyrelser.               

Nämndens yttrande i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Program för ett 
integrerat samhälle. 

Arbetslivsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på 
reviderat program för perioden 2019-2022. Förslaget som arbetats fram på 
Arbetslivsförvaltningen har skickats på remiss till samtliga nämnder och 
bolagsstyrelser. Program för ett integrerat samhälle redovisar den politiska 
viljeinriktningen för hur Borås Stad ska verka för ett demokratiskt samhälle. 
Förslag till programmet för perioden 2019-2022 innehåller inte några nya 
områden. I programmet lyfts följande områden: arbete, boende, utbildning, 
delaktighet, trygghet, folkhälsa och kultur. 

Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, styrelser och 
kommunala bolag. Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan 
bör genomsyra allt arbete. Borås Stad ska värna om mänskliga rättigheter och 
människors lika värde och som tillåter alla boråsare, oavsett bakgrund och hur 
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länge man levt i staden, att leva sitt eget liv så länge svenska lagar och regler 
följs. Insatser som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom 
Arbetslivsnämnden, och återrapporteras till Kommunstyrelsen.  

Sociala omsorgsnämnden ser positivt på programmets innehåll och områden att 
följa upp. Personer med funktionsnedsättning har det svårare att inkluderas i 
vårt samhälle än många andra. Sociala omsorgsnämnden anser därför att alla 
ska ingå i målgruppen för ett integrerat samhälle eftersom integration måste ske 
i samarbete mellan alla människor. Målgruppen personer med funktions-
nedsättning avser personer som är födda utomlands eller födda i Sverige vars 
båda föräldrar är födda utomlands. 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslag till program för ett integrerat 
samhälle. 

Beslutsunderlag 
1. Förslag Program för ett Integrerat samhälle                                

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Monica Svensson 
Förvaltningschef 

 



Program för ett integrerat samhälle  

Borås stad ska verka för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors 
lika värde och som tillåter alla Boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt 
eget liv, så länge svenska lagar och regler följs. 

Borås stad har i sitt integrationsarbete ett positiv förhållningssätt till assimilering. 
Med detta menas att förutom att respektera andra kulturer, se den svenska kulturen som den 
grundläggande normen. Staden skall aktivt motarbeta diskriminering och rasism i alla dess former. 
Målgruppen är nya medborgare födda utomlands samt barn till dessa 

Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. 
Borås Stad är en stad med ett svenskt kulturarv men det finns även andra kulturer och språk. 
Vi välkomnar alla inflyttade med respekt för deras situation och med en god introduktion i det svenska 
samhället, och vill säkerställa en god mottagning och integration. 

Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. Detta skapas 
bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i 
föreningslivet. Här vilar ett särskilt ansvar på individen, men även på staden att skapa förutsättningar 
för sådana möten. 

Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, styrelser och kommunala bolag. 
Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt arbete. Insatser som 
görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden och 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet med 
vissa uppföljningar. 

Arbete 
Arbete och ett meningsfullt föreningsliv är nycklar till en god integration. Borås Stad prioriterar 
åtgärder som leder till egen försörjning genom anställning eller eget företagande. 

Borås Stad ska vara ett föredöme i den egna organisationen med att se nya Boråsares flerspråkighet 
som en merit och skapa möjligheter för den nya Boråsaren att på lika villkor stå stark på 
arbetsmarknaden. Detta sker med en god introduktion i samhällets alla delar och med ett eget ansvar. 

Borås Stad verkar för att våra ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom feriejobb och 
en god utbildning. Särskilt viktigt är detta för ungdomar som saknar bakgrund och kontaktnät i 
samhället så att denna grupp får en positiv upplevelse av arbetslivet. 

Boende 
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. 
Bostadsmarknaden skall vara öppen för alla oavsett bakgrund.  

Bilaga till Sociala omsorgsnämnden 2018-03-26, § 45



Staden ska strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostadsområden med olika 
upplåtelseformer. Ett särskilt ansvar har de av staden ägda allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt 
motverka segregationen och diskriminering och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. 

Mötesplatser är viktiga för att alla Boråsare oavsett etniskt ursprung, ålder, kön och religion ska 
kunna mötas Borås Stad på naturligt sätt. Borås Stad ska stödja nätverk och föreningar som 
erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.Utbildning

Barn och ungdomar
Borås Stad har ansvaret för att alla unga får lika möjligheter till en god uppväxt och utbildning. 
Elever skall erbjudas modersmålsundervisning i enlighet med lag. Elever med annat modersmål ska 
erbjudas frivillig undervisning i detta mot en avgift. och i övrigt få det stöd de  
behöver i utbildningen.  

Vuxna 

Borås Stad har ansvaret för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska, samhälls-, kultur-, och 
rättskunskap för invandrare. SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att 
stödja inträdet på arbetsmarknaden. Stadens syfte skall vara att ge de verktyg som krävs för en lyckad 
integration, samtidigt som tydliga motkrav till individen måste presenteras. SFI ska även erbjudas 
tillsammans med grundläggande vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och 
lärlingsutbildningar ska Borås Stad samverka i Sjuhärad.  

Borås stads anställda 

Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som rör integration som är viktiga för 
arbetet i den egna specifika verksamheten. Kunskap hos personalen i dessa frågor ökar möjligheten att 
ge fler invånare likvärdig service. 

Delaktighet 
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället i vid 
bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända och 
samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa att alla 
invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och ha inflytande i 
kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. Mötesplatser i olika 
bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, service, stöd och delaktighet för 
medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet en förutsättning för att 
inkludera alla ungdomar. 

Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att alla 
Boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer med olika 
bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen.  

Trygghet 
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är infödd eller nyanländ.  
Borås stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället och blir rättvist 
behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorientering får man god kännedom om sina 
rättigheter, men också vilka skyldigheter man som medborgare har. Det ska vara enkelt och lätt för 
medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Den nyanlände Boråsaren 
ska även få möjligheter till möten som ger kontaktnät och kontakt med föreningslivet. 



Staden arbetar aktivt för att motverka våld och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer och 
familjer, samt arbetar för att motverka alla former av våldsbejakande extremism. Staden och 
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra 
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Vi stödjer även föreningar/
idéburna organisationer som gör insatser för en tryggare närmiljö, genomför trygghetsvandringar och 
arbetar för rena och snygga miljöer och mot nedskräpning. Staden genomför tillsammans med polis 
och andra myndigheter särskilda insatser i så kallade utsatta områden, där det långsiktiga målet är att 
bryta segregation och för att tryggheten inte ska skilja sig från andra bostadsområden. Invånare med 
annat modersmål ön svenska, som har särskilda behov, ska i möjligaste mån få hjälp på sitt modersmål 
under tre år på det allmännas bekostnad.  

Folkhälsa 
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade insatser för 
integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet. 
Borås stad ska beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa och de insatser som initialt behöver sättas 
in för att en god hälsa skall råda inom gruppen. Många flyktingar har trauman som behöver bearbetas. 
Borås Stad ska samverka med primärvård, specialistvård och andra aktörer för att stödja möjligheter 
till rehabilitering och god hälsa. 
Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid. 

Kultur 
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle. Vi 
ska verka för att alla medborgare ska få rätten till svensk kultur samt möjligheten att ta del av 
kulturarv från Sverige. 
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd för jämlika 
förutsättningar att utöva dessa. 

Arbetsmetoder 
Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala förvaltningar och bolag. Borås 
Stads nämnder och kommunala bolagsstyrelser ska årligen planera för insatser i eget integrationsarbete 
utifrån ”Program för ett integrerat samhälle”. De ideella och idéburna organisationerna är en viktig 
resurs i integrationsarbetet. Där det är möjligt ska Borås Stad samverka med dessa samt med andra 
kommuner, myndigheter och näringsliv. Om det finns internationella nätverk som underlättar arbetet 
med integrationen kan Borås Stad vara med i sådana. Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet 
i integrationsarbetet. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är Arbetslivsnämndens 
”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum som används inom kommunen för 
att sprida information om integrationsarbete från egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt sprida 
information om integrationsarbete till egna förvaltningen/bolaget. Representanter i 
integrationsnätverket har även till uppgift att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna 
förvaltningen/egna bolaget. I Arbetslivsnämndens samordningsuppdrag ingår att hålla dialogmöten 
och integrationsråd samt ta del av nationell och internationell kunskap. 

Uppföljning 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs på integrationsområdet, samt 
senast 2022 ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat program. 

Sverigedemokraterna Borås 2018-03-26



Avstyrkande 

Program för ett integrerat samhälle 

Borås Stad 
Sociala omsorgsnämnden 

2018-03-26 
Dnr SON 2018 00023 1.1,3, 1 

Dn ALN 00009 
Program för ett integrerat samhälle 

Sverigedemokraterna avstyrker framlagt förslag, som remiss från Arbetslivsnämnden, 
avseende Program för ett integrerat samhälle och föreslår i stället nämnden godkänna 
Sverigedemokraternas förslag, se bilaga! 

För Sverigedemokraterna 

Ann-Charlotte Blomq 1st, ledamot 
Sociala omsorgsnä nden 

Bilaga till Sociala omsorgsnämnden 2018-03-26, § 45



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Sirpa Heikkilä 
Handläggare 
033 357775 
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Datum 

2018-03-27 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00054 1.1.3.1 
 

  

 

Program för ett Integrerat samhälle 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Program för integrerat 

samhälle 2019-2022, som är en revidering av tidigare program. 

Reservationer 

Niklas Hallberg (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Ärendet i sin helhet 

Program för integrerat samhälle 2019-2022 är en revidering av tidigare program 

som gäller till och med 2018. Det nya förslaget har utarbetats av Arbetslivs-

förvaltningen som är ansvarig för att samordna integrationsarbetet i Borås Stad. 

Det nya programmet gäller för samtliga nämnder, styrelser och bolag i Borås 

Stad.  

 

I inledningen av det reviderade programmet anges att Borås Stad verkar för ett 

demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors lika 

värde, som tillåter alla boråsare oavsett bakgrund och hur länge man har levt i 

staden leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs. Vidare framgår 

att Borås Stad har ett interkulturellt förhållningssätt i sitt integrationsarbete. 

Med det avses att förutom att respektera och tillåta olika kulturer och etniska 

grupper att få ha sin kultur, så ska dessa ges möjligheter till att mötas och finnas 

med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som rör dem. 

 

I likhet med tidigare program är det reviderade programmet indelat i sju 

målområden. Dessa är Arbete, Boende, Utbildning, Delaktighet, Trygghet, 

Folkhälsa och Kultur. Inom respektive område anges hur Borås Stads 

integrationsarbete ska bedrivas. Samtliga nämnder ska utifrån programmet 

årligen planera för insatser i sitt eget integrationsarbete. För uppföljningen av 

integrationsarbetet i Borås Stad ansvarar Arbetslivsnämnden, liksom för 

framtagandet av nytt program vid nästa revidering.  

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att det reviderade programmet 

förtydligar och utvecklar anvisningarna hur integrationsarbetet ska bedrivas i 

Borås Stad.  
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Beslutsunderlag 

1. Program för ett integrerat samhälle 2015-2018 

2. Program för ett integrerat samhälle 2019-2022                                

Samverkan 

FSG 2018-03-14 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se 

 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 357382 
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Datum 
2018-03-20 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2018-00039 1.2.3.0 
 

  

 

Remiss: Program för ett Integrerat samhälle 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka remissen.        

Sammanfattning 
Lokalförsörjningsnämnden ser mycket positivt på det föreslagna programmet 
för ett integrerat samhälle. Programmet inkluderar de områden som är 
identifierade som de viktigaste för att ge individer en lyckad integration varför 
nämnden anser att det ger Borås Stad rätt förutsättningar för ett framgångsrikt 
integrationsarbete. Nämnden vill trycka på vikten av att mottagandet inte enbart 
fokuseras på grupper utan också på respektive individ då den enskildes 
bakgrund, förutsättningar och motiv varierar. Mångfalden som kommer från 
invandringen – om den hanteras rätt – är en stor tillgång till vårt samhälle.         

Ärendet i sin helhet 
Lokalförsörjningsnämnden ser mycket positivt på det föreslagna programmet 
för ett integrerat samhälle. Programmet inkluderar de områden som är 
identifierade som de viktigaste för att ge individer en lyckad integration varför 
nämnden anser att det ger Borås Stad rätt förutsättningar för ett framgångsrikt 
integrationsarbete. Nämnden vill trycka på vikten av att mottagandet inte enbart 
fokuseras på grupper utan också på respektive individ då den enskildes 
bakgrund, förutsättningar och motiv varierar. Mångfalden som kommer från 
invandringen – om den hanteras rätt – är en stor tillgång till vårt samhälle. 
                          
 
Mathias Duell 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 

 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

ifo@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamsson 
Handläggare 
033 353511 
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Datum 

2018-03-20 
Instans 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2018-00029 1.1.3.1 
 

  

 

Program för ett Integrerat samhälle 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker programmet för ett integrerat 

samhälle och översänder remissvaret till Arbetslivsnämnden.        

Sammanfattning  

Arbetslivsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på ett 

reviderat program för ett integrerat samhälle avseende perioden 2019-2022. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden instämmer i stort i innehållet i 

programmet. Nämnden har några synpunkter och förslag till kompletteringar i 

programmet. Nämnden rekommenderar att begreppet mål inte uttalas i 

programmet.  Nämnden vill se att målgruppen ensamkommande asylsökande 

flyktingbarn ges möjlighet till ingång i arbetslivet, att bostadsbyggandet i staden 

påskyndas samt att lyfta fram vikten av att ge stöd och studiehandledning till 

elever med utländsk bakgrund.         

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på ett 

reviderat program för ett integrerat samhälle avseende perioden 2019-2022. 

Förslaget har skickats ut till samtliga nämnder och bolagsstyrelser på remiss. 

Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands och boråsare 

födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta beräknar man 

uppgår till ca 25 % av Borås stads innevånare. Programmet är indelat i följande 

huvudområden: arbete, bostad, utbildning, delaktighet, trygghet, folkhälsa och 

kultur. 

 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och ansvarar 

för ett nätverk för integrationsfrågor med representanter från olika nämnder 

och bolag. Individ- och familjeomsorgsnämnden har en 

tjänstemannarepresentant i detta nätverk. På detta sätt förankras frågorna kring 

integration i nämndens och förvaltningens verksamhet och arbete. 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden instämmer i stort i innehållet i 

programmet. Programmet anger den riktning Borås stad avser att gå för att nå 

ett integrerat samhälle. I avsnittet om arbetsmetoder anges att 

integrationsmålen ska genomsyra nämndernas verksamheter. Programmet pekar 
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på viktiga vägar för att nå integration såsom praktik för nyanlända, feriejobb för 

ungdomar och varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer och 

prisnivåer men uttalar inte specifika mål. Ett program ska inte heller uttala 

sådana mål utan detta får preciseras i andra dokument, möjligen i en 

handlingsplan där även aktiviteter klargörs. Det är därför en rekommendation 

från nämnden att begreppet mål inte uttalas i programmet. 

 

Nämnden tillstyrker programmet men vill framföra synpunkter rörande vissa 

avsnitt och även önskan om kompletteringar och vissa förtydliganden. 

Nämndens ser integrationsfrågor som viktiga och angelägna inte minst för 

barnfamiljer med utländsk bakgrund, barnfamiljer med flyktingbakgrund och 

ensamkommande flyktingbarn. 

 

När det gäller feriejobb för de med utländsk bakgrund så vill nämnden framföra 

att det är särskilt viktigt att denna möjlighet ges till ungdomar med en 

flyktingbakgrund och ensamkommande flyktingbarn.  Det finns hinder att ge 

ensamkommande asylsökande ungdomar feriejobb men nämnden ser gärna att 

även denna målgrupp ges möjlighet till ingång i arbetsliv även om detta behöver 

ske på annat sätt än genom feriejobb.  

 

Nämnden instämmer i skrivningen om att det behövs bostäder med olika 

prisnivåer för att möjliggöra för hushåll med begränsad ekonomi att kunna få 

en bostad. Utöver det som uttrycks i programmet är det viktigt att 

bostadsbyggandet påskyndas för att begränsa trångboddhet och för att 

underlätta för många med utländsk bakgrund att komma in på 

bostadsmarknaden. Speciellt viktigt är att det framöver finns bostäder med 

rimliga hyror för att inte utestänga grupper med begränsad ekonomi. 

 

Utbildning är viktigt för att alla unga ska få samma förutsättningar till en god 

utveckling. Det är här viktigt att satsningar görs i grundskola och gymnasieskola 

med extra stöd och studiehandledning för att barn med utländsk bakgrund ska 

få så goda förutsättningar som möjligt att lyckas i skolan.  

Samverkan 

Samverkan har skett vid FSG 2018-03-08. 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden. 

 

 

 

Mats Tolfsson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 

Förvaltningschef 



 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 

REMISSVAR Sida 
1(1) 

 Datum 
2018-03-15 

Diarienummer 
Ciceron 2018-00011 

 Arbetslivsnämnden 

 
 

Remiss: Program för ett integrerat samhälle 
Avsändarens diarienummer: ALN 2018-00009 

 
Nämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker remissen. 
 
Nämndens yttrande  
Nuvarande program för integrerat samhälle gäller fram till och med 2018. En 
revidering av programmet ska därför göras för perioden 2019-2022. 
Samhällsbyggnadsnämnden har nu mottagit det reviderade förslaget på remiss. 
 
Programmet för ett integrerat samhälle lyfter fram ett antal områden som är viktiga 
både för individens och samhällets välmående, såsom arbete och boende, och fastslår 
att integration inte ska betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt 
arbete. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden delar denna ståndpunkt och ställer sig därför positiv till 
förslaget. Nämnden anser att programmet är väl avvägt och uppmuntrar också till den 
dialog som är programmets utgångspunkt. Möten mellan människor skapar 
delaktighet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden vill i sammanhanget lyfta vikten av samverkan inom 
staden, vilket kan öka både kvalitet och effektivitet i integrationsarbetet, samt vikten 
av att tillräckliga resurser avsätts för integrationsarbetet. För att kunna ta emot 
praktikanter krävs exempelvis möjlighet att kunna erbjuda tillräcklig handledning. 
Samhällsbyggnadsnämnden ser fram emot att kunna bidra till genomförandet av 
målen och tillstyrker remissen. 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
 
Kjell Classon 
Ordförande 
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Fristadbostäder AB 
Kjell-Ove Sethson, 033-222552 

Datum 2018-03-14 

 
Diarienummer: ALN 2018-00009 

 

   

 

 

 Arbetslivsnämnden 
 

 
 
Remiss: Program för ett integrerat samhälle 
Arbetslivsnämndens diarienummer: ALN 2018-00009 
 

Bolagsstyrelsens beslut 
Fristadbostäder ABs styrelse tillstyrker Program för ett integrerat samhälle. 
 

Bolagsstyrelsens yttrande i sammanfattning 
Fristadbostäder AB har en hög ambition vad gäller vårt integrationsarbete men vi är 
små med små resurser. Som litet bolag behöver vi hjälp och stöttning från Arbetslivs-
förvaltningen i många av frågeställningarna kring integrationsarbetet. 
Vi ställer oss frågande till följande mening i programmet: ”Detta gäller framför allt de 
bolag som verkar i de yttre delarna av kommunen, att särskilt prioritera möjligheten 
till bostäder för våra nyanlända Boråsare.” 
Ny formulering eller en förtydligande komplettering behövs. 
 

Bolagsstyrelsens yttrande i sin helhet 
 
 
 
 
Fristadbostäder AB 
 
 
Gun-Britt Persson 
Ordförande 
 
  Kjell-Ove Sethson 
  VD 
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Sammanträdesdatum 

'"""""i 

2018-12-11 

Arbetslivsnämnden 

§ 137 Dnr ALN 2018-00009 1.2.3.0 

Remiss Program för ett Integrerat samhälle 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att nämndbehandla både program för ett integrerat 
samhälle, och program för nationella minoriteter samtidigt i början av 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden har uppdraget att förnya program för ett integrerat 
samhälle, dessutom tillkommer ett nytt uppdrag för 2018, att skriva fram ett 
program för våra nationella minoriteter. 

Program för integrerat samhälle finns framtaget och underlaget har varit på 
remiss till Borås stads samtliga nämnder och bolag, men för att tydliggöra 
skillnaden mellan en nationell minoritet och integration, är det önskvärt att 
båda förslagen till Program antas samtidigt. 

Tyvärr sker olyckliga sammanblandningar mellan nationella minoritetsfrågor 
och integration ganska ofta, det är två helt skilda saker och ska inte på något 
sätt blandas samman, även om Arbetslivsnämnden har ett sammanhållande 
ansvar i båda frågorna. 

Den bärande frågan i hela minoritetslagstiftningen är samråd med 
minoriteterna, då det är frågan om ett helt nytt program så tar det viss tid för att 
ge samtliga minoriteter chans att tycka till, dessutom har under året ny 
lagstiftning tillkommit. 

Detta gör att ett program för den nationella minoritetsfrågan kan bli aktuell för 
nämnds behandling först i bö1jan av 2019, och därmed även program för ett 
integrerat samhälle. 

I 

Uldmgsbesty,kaode 

Sida 
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Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-05-14 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00055 1.1.3.0 

Program för ett Integrerat samhälle 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner Programmet och sänder över till 

Kommunstyrelsen för beredning och beslut i Kommunfullmäktige.      

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige tagit fram ett 

reviderat förslag på, Program för ett integrerat samhälle som ska gälla hela 

staden. 

Arbetslivsnämnden har tagit del av Programmet och godkänner det för att 

skickas in till Kommunstyrelsen så att Programmet kan gå vidare till 

Kommunfullmäktige för beslut och fastställande.

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Program för ett integrerat samhälle.

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 



 Strategi

• Program

Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads

Program för ett  
integrerat samhälle
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 15 januari 2015, reviderat XX 2019
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Arbetslivsnämnden 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag 
Dokumentet gäller till och med: 2022

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
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Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och 
människors lika värde, som tillåter alla boråsare oavsett bakgrund och hur länge man 
levt i staden att leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs.
Borås Stad har i sitt integrationsarbete ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas 
att fokus ligger på det som sker i möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle.  
Etniska och kulturella grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till 
att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem.  
Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra 
samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former.

Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås idag 
är en stad med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Av kommunens invånare 
är ca 25 procent födda utomlands alternativt boråsare födda i Sverige vars båda föräldrar 
är födda utomlands. Vi välkomnar alla inflyttade, oavsett ursprung eller religion, och 
vill säkerställa en god mottagning och integration. 
Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. 
Detta skapas bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på 
arbetsplatser och i föreningslivet. 

Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som är viktiga för arbetet i den 
egna specifika verksamheten. Utbildning som t.ex. handlar om olika kulturer, interkulturell 
kompetens, normer, värderingar och förhållningssätt. Kunskap hos personalen i dessa 
frågor ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är 
Arbetslivsnämndens ”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum 
som används inom kommunen för att sprida information om integrationsarbete från 
egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt sprida information om integrationsarbete till 
egna förvaltningen/bolaget. Representanter i integrationsnätverket har även till uppgift 
att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna förvaltningen/egna bolaget. 

De ideella och idéburna organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet, där det 
är möjligt ska Borås Stad samverka. Staden ska dessutom samverka med andra kommuner, 
myndigheter och näringsliv. Om det finns internationella nätverk som underlättar arbetet 
med integrationen kan Borås Stad vara med i sådana. Samverkan kan öka både kvalitet 
och effektivitet i integrationsarbetet. 

Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, förvaltningar, styrelser och 
kommunala bolag.  Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör 
genomsyra allt arbete. 

Insatser som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden, och 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet 
och vissa uppföljningar framgår där.
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Arbete
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen 
försörjning, genom anställning eller eget företagande. 

Borås Stad ska vara ett föredöme med att se flerspråkighet och interkulturell kunskap 
som en merit vid rekrytering och att anställa personal med olika etnisk bakgrund. Vi 
ska också göra det möjligt för våra nyanlända att få praktik, som ger språkträning och 
värdefull arbetslivserfarenhet. 

Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom 
feriejobb. Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund som ofta saknar 
kontaktnät i samhället.

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet att mångfald i arbetslivet är 
utvecklande och kan vara lönsamt för företaget. Genom att vi i Borås Stad ställer krav på 
socialt ansvarstagande i våra upphandlingar kan vi aktivt möjliggöra för våra nyanlända 
att få chans till praktik, som kan leda till arbete i näringslivet.

Boende
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Staden 
ska strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer 
och prisnivåer. Staden ska verka för att boendet blir mer etniskt och socioekonomiskt 
blandat. Ett särskilt ansvar har de allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt motverka 
segregationen och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. Det är särskilt 
viktigt att möjliggöra tillgången på bostäder i de yttre delarna i kommunen för våra 
nyanlända boråsare.  

Mötesplatser är viktiga för att boråsare av olika etniskt ursprung, ålder, kön och religion 
ska kunna mötas i sitt närområde på naturligt sätt.  Borås Stad ska stödja nätverk och 
föreningar som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.

Utbildning
Barn och ungdomar
Borås Stad har ansvaret för att alla barn och unga får lika möjligheter till en god uppväxt 
och utbildning. Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i 
övrigt få det stöd de behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska användas 
även i skolans arbete med interkulturella frågor.

Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en jämn 
socioekonomisk och etnisk sammansättning bland elever i alla våra förskolor och skolor. 

Vuxna
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare 
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att stödja 
inträdet på arbetsmarknaden. SFI ska även erbjudas tillsammans med grundläggande 
vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås 
Stad samverka inom Sjuhärad. 

Delaktighet 
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället 
i vid bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända 
och samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa 
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att alla invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och 
ha inflytande i kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. 
Mötesplatser i olika bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, 
service, stöd och delaktighet för medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, 
delaktighet och jämställdhet är en förutsättning för att inkludera alla ungdomar. 

Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att 
alla boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer 
med olika bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Borås 
Stad ska ge möjlighet till delaktighet genom att regelbundet ha dialog och samverkansmöten 
med invandrarföreningar, vilket sker i Dialogmöte och Integrationsråd, samt med föreningar 
som arbetar med integration. 

Trygghet
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är nyanländ eller infödd. 
Borås stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället 
och rättvist behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorienteringen får 
man god kännedom om sina rättigheter, men också vilka skyldigheter alla invånare har. 
Det ska vara enkelt och lätt för medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov 
och förutsättningar. Den nyanlände Boråsaren ska även få möjligheter till möten som ger 
kontaktnät och kontakt med föreningslivet. Staden arbetar aktivt för att motverka våld 
och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer och familjer. De allmännyttiga 
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra 
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Genom 
Överenskommelsen som Fritid- och folkhälsonämnden ansvarar för, tar staden tillvara de 
idéburna organisationernas initiativ och engagemang som de kan erbjuda för en tryggare 
närmiljö. Borås stads olika nämnder, tar även vara på att utveckla samarbetet med de 
idéburna genom IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) överenskommelser.

Fritid- och folkhälsonämnden samordnar arbetet med Borås rent och snyggt, som är ett 
samarbete med flera förvaltningar och bolag, för rena och snygga utemiljöer och mot 
nedskräpning.

Staden genomför särskilda insatser i så kallade utsatta områden, där det långsiktiga målet 
är att bryta segregation, och att tryggheten inte ska skilja sig från andra bostadsområden. 
Invånare med annat modersmål än svenska, som har särskilda behov, ska i möjligaste 
mån få hjälp på modersmål.

Staden lägger också stor vikt vid att motverka alla former av våldsbejakande 
extremism.

Folkhälsa
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.  
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade 
insatser för integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa 
och social hållbarhet.

Borås Stad ska särskilt beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa. Många flyktingar har 
trauman som behöver bearbetas och Borås Stad ska ge god samhällsorientering och 
vägledning, för att de nyanlända ska förstå det svenska sjukvårdsystemet. Information 
och kunskap om var man skall vända sig, för att få tillgång till primärvård och 
specialistvård inom Västra Götalandsregionen, som har ansvaret för sjukvård och 
rehabilitering. 

Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid.  



Kultur
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat 
samhälle. Vi ska verka för att alla medborgare ska få rätten till sitt kulturarv samt 
möjligheten att ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. Inte minst 
är biblioteken i våra stadsdelar viktiga i detta arbete, och samarbete med kulturföreningar 
kan bidra till att olika kulturer och kulturarv tas tillvara och lyfts fram.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd 
för jämlika förutsättningar att utöva dessa. 

Uppföljning
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs från samtliga 
nämnder och bolagsstyrelser, och följa upp resultatet av det som görs på integrationsområdet. 
Senast 2022 skall Arbetslivsnämnden ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat 
program.
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Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Informationen läggs till handlingarna 

Datum 

2019-07-30 Malin Carlsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-08-07 Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-08-07 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00539 3.4.4.0 Programområde 02 

Handläggare: Ewa Luvö 

Datum 

2019-07-04 Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

KU4 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-08-19 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00539 3.4.4.0 

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna      

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige i Borås Stad fastställde ”Program för ett integrerat 
samhälle” den 15 januari 2015. Kommunfullmäktige beslutade vid samma 
tidpunkt att Arbetslivsnämnden ansvarar för uppföljning av programmet. 
Arbetslivsnämnden ansvarar också för att revidera programmet vart fjärde år. 

Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Detta 
program redovisar den politiska viljeinriktningen och mot vilka mål Borås Stad 
ska arbeta.  

Programmet innehåller sju målområden; 

 Arbete

 Boende

 Utbildning

 Delaktighet

 Trygghet

 Folkhälsa

 Kultur.

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga 
nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden 
utifrån sina respektive ansvarsområden. Fokus under 2018 låg på fyra av 
programmets sju programområden: arbete, boende, folkhälsa och trygghet. 

De nämnder och bolag som varit aktuella för redovisning har varit: Arbetslivs-
nämnden, Fritids och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskole-
nämnden, Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden, Individ och familje-
omsorgsnämnden, Kulturnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljö och 
Konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Servicenämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Tekniska nämnden och Överförmyndarmyndigheten 

AB Bostäder, Borås Djurpark, Borås Energi och Miljö AB, Borås TME och 
Fristadbostäder AB 
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Syfte med uppföljningen 

Syftet med uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle är att samla in 
all den erfarenhet och kunskap de olika förvaltningarna och kommunala 
bolagen besitter. Uppföljningen ska ge en överblick av allt det arbete som 
bedrivs inom integrationsområdet i Borås Stad och bidra till kunskapsspridning 
genom att redovisa goda exempel från de olika verksamheterna. Förhoppningen 
är att detta ska resultera i mindre dubbelarbete och en mer effektiv 
resursanvändning. Det är genom den stora bredden, flexibiliteten och 
effektiviteten som de största framgångarna nås. 

Utvecklingsområden 

Rekrytering och representation bland anställda i Borås Stad 

Det föreligger en viss diskrepans mellan verksamheternas ambitioner när det 
gäller att anställa personer med utländsk bakgrund och den faktiska mångfalden 
bland medarbetarna i vår organisation. Det är ett område att arbeta vidare med, 
framförallt på ledningsnivå.  

Äldreperspektiv i integrationsarbetet 

Äldre lyser med sin frånvaro i de svar som inkommit. Det är en heterogen 
grupp med olika behov, men där många lider av både ohälsa och ensamhet. 
Vilka åtgärder görs idag för att integrera äldre med migrantbakgrund i 
samhället? Det behöver ses över och utredas vidare.  

Delaktighet och medborgarinflytande 

Här vill rapportförfattarna lyfta fram några goda exempel från några andra 
verksamheter i Staden som vi kan lära av inom integrationsområdet. Borås Stad 
är ett finskt förvaltningsområde med mycket erfarenhet av att samråda med den 
sverigefinska sidan av Borås. Genom samråd, dvs. att föra en dialog på jämlika 
villkor, har man nått långt i det arbetet. Romsk inkludering är ett annat exempel 
på en verksamhet som arbetar aktivt med samråd. De har bland annat upprättat 
ett romskt råd med deltagare från samtliga romska grupper. Författarna hävdar 
att genom att föra en dialog med de som berörs av en fråga skapas 
förutsättningar för klokare och mer välgrundade beslut. Genom att samarbeta 
med målgruppen blir vi starkare, effektivare och kan nå målen snabbare.  

Utformning och spridning av uppföljningen 

Målgruppen för Program för ett integrerat samhälle är Boråsare som är födda 
utomlands eller vars föräldrar är födda utanför Sverige. Det är en bred grupp 
som omfattar personer med vitt skilda behov och förutsättningar. I vissa 
sammanhang kan det därför vara fördelaktigt att särskilja och lyfta ut vissa 
grupper för att kunna ringa in specifika utmaningar och behov. Ett 
utvecklingsområde till kommande års uppföljningar är därför att smalna av 
områdena och ställa mer specifika frågor.  
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Trots den relativt höga svarsfrekvensen har det under arbetet med detta PM 
framkommit att varken Program för ett integrerat samhälle eller uppföljningen 
av densamma verkar vara särskilt kända bland medarbetare i staden. En farhåga 
är att uppföljningen därför bara lyckas fånga en bråkdel av allt det arbete som 
faktiskt görs ute i verksamheterna. Av den anledningen finns det skäl att se över 
hur både insamling och kommunicering av information sker. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse - Uppföljning på program för ett integrerat samhälle

2. Program för ett integrerat samhälle - remissammanställning från

Arbetslivsnämnden

Beslutet expedieras till 

1. Alla nämnder och bolag

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 



Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-05-14 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00006 1.2.3.25 

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av uppföljningen och godkänner att 

uppföljningen skickas till Kommunstyrelsen.      

Ärendet i sin helhet 

Uppföljningen har gjorts utifrån Program för integrerat samhälle, med specifika 

frågor till berörda förvaltningar och bolag. Svaren har sammanställs och 

Arbetslivsnämnden har tagit del av sammanställningen och godkänner att den 

skickas till Kommunstyrelsen att ta del av.         

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Uppföljning Program för integrerat samhälle

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Uppföljning av Program för ett integrerat 
samhälle 

Kommunfullmäktige i Borås Stad fastställde ”Program för ett integrerat samhälle” den 15 januari 
2015. Kommunfullmäktige beslutade vid samma tidpunkt att Arbetslivsnämnden ansvarar för 
uppföljning av programmet. Arbetslivsnämnden ansvarar också för att revidera programmet vart 
fjärde år. 

Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Detta program 
redovisar den politiska viljeinriktningen och mot vilka mål Borås Stad ska arbeta. 

Programmet innehåller sju målområden; 
· Arbete
· Boende
· Utbildning
· Delaktighet
· Trygghet
· Folkhälsa
· Kultur.

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga 
nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina 
respektive ansvarsområden. 
Fokus under 2018 låg på fyra av programmets sju programområden: arbete, boende, folkhälsa 
och trygghet. Svaren skulle vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 31 mars 2019. 

Svarsfrekvens

Svar inkommit från följande nämnder; Arbetslivsnämnden, Fritids och folkhälsonämnden,  
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden, Individ- 
och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljö och 
Konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, 
Tekniska nämnden och Överförmyndarmyndigheten 

Svar har inkommit från följande bolagsstyrelser; 
AB Bostäder, Borås Djurpark, Borås Energi och Miljö AB, Borås TME och Fristadbostäder AB 

Integration innebär att alla ska ges möjlighet att vara delaktiga i samhället på lika 
villkor, utifrån varje människas förutsättningar och behov. Integrationsarbetet ska 
genomsyra all kommunal verksamhet. 
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Målområde arbete 

Det förekommer många olika typer av insatser i Borås Stad som syftar till att öka antalet utrikes 
födda som kommer ut på praktik, eller får en anställning. Merparten av verksamheterna 
samverkar med andra förvaltningar, civilsamhället, myndigheter eller näringsliv för att skapa 
förutsättningar för att nyanlända personer ska kunna komma ut på arbetsmarknaden. Svaren visar 
på en bredd av olika samverkansformer och projekt, där parterna samlas kring ett behov, eller 
prioriterat område. Ett sådant samverkansprojekt är Integrationsmodellen, som genom en 
kombination av studier och arbete ska leda till att deltagarna får en utbildning inom något av 
kommunens olika bristyrken. Ett annat tillvägagångssätt som beskrivs är att ställa krav på 
praktikplatser särskilt avsedda för målgruppen i samband med större upphandlingar. Det är något 
som AB Bostäder avser göra vid flera av sina kommande byggprojekt.  

Av svaren framgår att flera av verksamheterna har tagit emot praktikanter under året från 
framförallt högskolan och gymnasiet, varav ett flertal har varit studenter med utländsk bakgrund. 
På några förvaltningar har flera praktikanter antingen erbjudits en anställning efter praktiken, eller 
gått vidare till studier inom området. Några verksamheter har även tagit emot språkpraktikanter 
från SFI. Andra har svarat att de erbjuder tillfälliga arbetsplatser i vissa av sina verksamheter. 
Exempelvis har Borås Museum haft en stenhantverkar-specialist från Syrien på plats under delar 
av året.  En del verksamheter har anställt personer ur målgruppen inom ramen för den nationella 
satsningen på extratjänster, vilken numera håller på att fasas ut. Några förvaltningar och bolag 
menar att de med hänvisning till verksamhetens utformning och storlek har begränsade 
möjligheter att ta emot praktikanter, medan andra ser praktikanter som en möjlighet att lösa 
framtida kompetensförsörjningsbehov. Bland svaren finns även exempel på förvaltningar som 
uttrycker en önskan om att ta emot fler språkpraktikanter, eftersom det finns ett behov av 
personal som kan tala flera språk.  En del verksamheter framhåller även värdet av att 
medarbetarna speglar samhällets mångfald. I enlighet med Program för ett integrerat samhälle menar 
flera att de ser flerspråkighet och interkulturell kompetens som en merit vid rekrytering. Många 
har även svarat att de använder sig av en kompetensbaserad rekryteringsmodell för att säkerställa 
en icke diskriminerande rekryteringsprocess. Andra strategier som nämns för att öka antalet 
nyanlända som får en praktikplats, eller anställning i någon av stadens verksamheter är validering 
av utländska examina, lättillgänglig information om arbetsplatsen och att informera internt om 
möjligheten att ta emot praktikanter.  

På frågorna inom målområde arbete har 17 av de 19 nämnder och bolag som besvarat PM:et 
inkommit med ett svar. Sju bolag och nämnder har antingen meddelat att de inte samverkar med 
andra aktörer för att öka antalet nyanlända som kommer ut i praktik, eller har inte besvarat 
frågan. Ett fåtal verksamheter har framförallt redogjort för hur de ska få andra att ta emot fler 
utrikes födda praktikanter, men inte svarat på hur de själva avser arbeta med frågan. Många har 
även tolkat målgruppen för insatserna vidare än vad som framgick av frågorna, vilka specifikt 
rörde gruppen nyanlända. I svaren ingår även utrikes födda och medarbetare med utländsk 
bakgrund.   
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Målområde bostad 

Under 2018 har Samhällsbyggandsförvaltningen möjliggjort för 333 nya bostäder. Målet är att 
planlägga för ytterligare 1100 bostäder under 2019. AB Bostäder har byggt drygt 800 bostäder 
under en tioårsperiod. Genom nybyggnation ska positiva flyttkedjor stimuleras, vilket medför att 
billigare bostäder blir tillgängliga för nya hyresgäster. AB Bostäder tillgodoser även behovet av 
bostäder med lägre boendekostnader genom att finansiera delar av sitt bostadsbyggande med 
statligt investeringsstöd. Just nu pågår ett byggprojekt på Hulta torg, där bolaget tack vare statligt 
stöd kommer att kunna erbjuda bostäder till en mer förmånlig hyra.  

För att motverka en segregation och skapa bostadsområden med varierande upplåtelseformer 
samverkar kommunen med byggmarknadens aktörer. Både bolagen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att skapa mer diversifierade bostadsområden för att 
främja mångfald och inkluderande boendemiljöer. Flera nämner även samverkan med lokala 
föreningar som ytterligare ett sätt att stävja segregation. När det gäller diskriminering på 
bostadsmarknaden motverkar de kommunala bostadsbolagen detta genom att enbart ha en 
bostadskö för samtliga bostadssökande. AB Bostäder har även ett regelverk som ska säkerställa 
att ingen blir diskriminerad i samband med att de ansöker om en bostad. Vidare styrs 
verksamheterna av Plan- och bygglagen (PBL) som bland annat innehåller bestämmelser om 
byggande som syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 
levnadsförhållanden och en god och långsiktig hållbar livsmiljö. Som ett led i hållbarhetsarbetet 
har AB Bostäder satsat på stadsodlingar, vilket enligt bolaget har genererat positiva effekter som 
tryggare och trevligare bostadskvarter. Andra insatser som beskrivs är förtätning av befintliga 
bostadsområden och satsningar på lågenergihus med solcellsproducerad el. 

Målområde trygghet 

Inom stadens verksamheter bedrivs ett stort antal trygghetsskapande åtgärder som innefattar 
både satsningar på den fysiska utemiljön som gator, torg och grönområden, samt insatser för att 
öka delaktigheten i samhället. Sedan 2015 är stadskärnan i Borås Purple Flag certifierad, vilket 
innebär att Staden ska vara en attraktiv och trygg plats även på kvällstid. I de stadsdelar som finns 
med på polisens lista över särskilt utsatta områden samverkar bostadsbolagen med polis och 
andra kommunala aktörer för att öka tryggheten och motverka brottslighet. Staden tillhandahåller 
även ett antal stadsdelsvärdar som arbetar med olika trygghetsskapande åtgärder i de aktuella 
bostadsområdena. Under 2018 har både stadsdelsvärdarna och bibliotekspersonalen på ett flertal 
mötesplatser gått en utbildning i våldsprevention via projektet “En kommun fri från våld”.  

I Borås Stad finns även ett antal verksamheter som genom vägledning och stödinsatser syftar till 
att öka tryggheten för den enskilde. Flera förvaltningar har även svarat att trygghetsaspekten ingår 
som en självklar del i olika styr- och måldokument. Exempelvis föreskriver skollagen att 
skolmiljön ska präglas av trygghet och studiero. I skolorna finns även ett flertal lokala planer som 
ska bidra till att öka både tryggheten och delaktigheten bland eleverna. På de flesta förskolor 
pågår även ett arbete med bemötande och inflytandefrågor för barn och föräldrar. Även andra 
förvaltningar, såsom Kulturförvaltningen anordnar aktiviteter för barn och unga som ska främja 
trygghet och inkludering.   
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De inkomna svaren visar på en bredd av insatser för att öka det sociala deltagandet och inkludera 
målgruppen i frågor som berör dem. Ett exempel på en sådan åtgärd är områdesdagarna som 
Fritids- och Folkhälsoförvaltningen anordnar i samverkan med olika lokala föreningar. Flera 
förvaltningar arbetar för att inkludera berörda grupper genom samverkan med föreningar och 
olika nätverk. Många verksamheter har även svarat att de arbetar med olika former av 
medborgardialoger, såsom öppet hus och dialogmöten med kommuninvånare. Ett flertal 
förvaltningar erbjuder även någon form av samhällsinformation för nyanlända Boråsare. En del 
respondenter för en kontinuerlig dialog med besökare, hyresgäster, vårdnadshavare och andra 
berörda grupper. På Kulturförvaltningen fångas exempelvis de frågor och tankar som väcks i de 
dagliga samtalen med barn och unga upp i olika utställningar och workshops.  Ett annat exempel 
är Fadderverksamheten på Arbetslivsförvaltningen som regelbundet besöker både SFI och 
samhällsorienteringskurser för att samtala med målgruppen om behov och önskemål när det 
gäller integrationsarbetet. Detta har bland annat resulterat i det nystartade projektet Yrkesvänner, 
i vilket nyanlända ska matchas med etablerade Boråsare med liknande yrkesbakgrund. 

I Staden finns även ett antal medborgarråd av olika slag, där kommuninvånarna ska ges möjlighet 
att påverka frågor som berör dem. Exempelvis ska det finnas fungerande klass-, eller elevråd på 
alla grundskolor, i vilka eleverna kan lyfta frågor som rör deras undervisning och skolmiljö. 
Många förvaltningar arbetar särskilt för att öka barn och ungas delaktighet i samhället. Bland 
annat erbjuder Jobb Borås på Arbetslivsförvaltningen feriearbeten till alla ungdomar som går 
årskurs nio, ett eller två på gymnasiet, med fokus på unga från utsatta områden. På 
Förskoleförvaltningen pågår ett projekt för att utveckla förskolans arbete i mångkulturella 
områden. Vidare nämns olika typer av uppföljningar som ett sätt att inkludera och fånga upp 
Boråsarnas synpunkter när det gäller trygghet och delaktighet. I skolorna genomförs till exempel 
årligen en skolklimatundersökning som mäter elevernas upplevelse av delaktighet. Flera 
verksamheter nämner även affischering, översättning av viktiga dokument på olika språk, samt att 
vid behov anlita tolk som exempel på hur de arbetar för att inkludera målgruppen. Andra 
exempel på insatser som på olika sätt ska bidra till att öka delaktigheten i samhället är 
simundervisning för vuxna, föräldrakurser och satsningar på en trygg och inkluderande 
stadsmiljö.  

7 verksamheter har inte redovisat hur de arbetar för att inkludera berörda grupper i 
verksamheten.  

Målområde folkhälsa 

För att förbättra hälsan hos socioekonomiskt utsatta grupper i samhället har flera förvaltningar 
svarat att de erbjuder olika typer av hälso- och utbildningssatsningar särskilt riktade till 
målgruppen. Det kan vara hälsofrämjande aktiviteter som en del av en arbetsmarknadsinsats, 
information om hälsa på olika språk, kurser som berör olika aspekter av hälsa, eller insatser för att 
förbättra tandhälsan hos barn i utsatta stadsdelar. Under 2018 har även 28 unga romska 
hälsoinspiratörer utbildats för att arbeta med att förbättra romers hälsa i Borås. Vidare har 
samhällskommunikatörerna på Boråsregionens Etableringscenter vidareutbildats inom 
hälsorelaterade frågor som en del av en kommande satsning på utökad undervisning om hälsa i 
samhällsorienteringskursen för nyanlända Boråsare. Andra förvaltningar har svarat att de arbetar 
för att främja hälsa och välmående bland socioekonomiskt utsatta grupper i samhället genom att 
exempelvis förlägga kulturaktiviteter till olika delar av staden.   
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På flera förvaltningar pågår även ett omfattande arbete för att främja ungas hälsa och välmående. 
Några insatser som kan nämnas är sommarskola för ensamkommande ungdomar, hälsosamtal för 
elever, samt en särskild satsning på uppföljning av familjehemsplacerade barns skolgång inom 
ramen för en förstärkt familjehemsvård. Flera förvaltningar har även tagit fram planer och  

program för att förebygga psykisk ohälsa, eller främja fysisk aktivitet bland unga. Vartannat år ger 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ut Välfärdsbokslutet, vars syfte är att öka kunskapen om hur 
hälsa och välfärd utvecklas i Borås och utgöra ett underlag för prioriteringar och beslut. Många 
förvaltningar arbetar även aktivt med samverkan kring enskilda individer eller gemensamma 
utmaningar. Förvaltningarna samverkar både internt och extern med statliga såväl som privata 
aktörer.   
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Diskussion och slutsatser 

Syftet med uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle är att samla in all den erfarenhet och 
kunskap de olika förvaltningarna och kommunala bolagen besitter. Uppföljningen ska ge en 
överblick av allt det arbete som bedrivs inom integrationsområdet i Borås Stad och bidra till 
kunskapsspridning genom att redovisa goda exempel från de olika verksamheterna. 
Förhoppningen är att detta ska resultera i mindre dubbelarbete och en mer effektiv 
resursanvändning. Det är genom den stora bredden, flexibiliteten och effektiviteten som vi når de 
största framgångarna.  

Av de inkomna svaren framgår att en majoritet av de tillfrågade samverkar med många olika 
aktörer, både internt och externt för att fler nyanlända personer ska komma ut på 
arbetsmarknaden. Flera har även svarat att de har tagit emot praktikanter under året. Nämnderna 
och de kommunala bolagen redogör för en mångfald av både strategier och aktiviteter för att fler 
från målgruppen ska kunna få en praktikplats eller anställning i den egna verksamheten. Däremot 
skiljer sig både synen och inställningen till att ta emot praktikanter åt mellan de olika 
verksamheterna. Här bör de bolag och nämnder som ser praktikanter som en del i ett långsiktigt 
arbete för att säkra den framtida kompetensförsörjningen framhållas som ett föredöme. Att 
många verksamheter har gjort en vidare tolkning av vissa frågor kan möjligen förklaras med en 
viss inkonsekvens i Program för ett integrerat samhälle. I programmet fastslås att målgruppen är 
Boråsare födda utomlands och Boråsare födda i Sverige med utrikes födda föräldrar, samtidigt 
som nyanlända särskilt framhålls under målområde arbete. I sammanhanget är det viktigt att 
understryka att utrikes födda är en heterogen grupp som innefattar människor med skilda 
bakgrunder, erfarenheter och förutsättningar när det gäller att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Detsamma gäller delvis för begreppet nyanlända. I den personalekonomiska redovisningen från 
2017 framgår att Europa är det geografiska område som flest av de anställda i Borås Stad är födda 
i efter Sverige. Enligt Arbetsförmedlingens statistik från november 2018 är de flesta som befinner 
sig i öppen arbetslöshet, eller i ett program utomeuropeisk födda. Av den personalpolitiska 
redovisningen att döma verkar Borås Stad som organisation även vara bättre på att anställa 
personer med utländsk bakgrund på arbeten med lägre kvalifikation än på ledande positioner.    

I artikel 25 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står följande att läsa 

 ” Vi har alla rätten att ha råd med bostad, medicin, utbildning och barnomsorg och att ha tillräckligt med pengar för att 
kunna leva och hjälp till sjukvård om vi blir sjuka eller gamla.”  

Flera studier och kartläggningar visar att boende är en grundläggande faktor för att individen ska 
kunna leva ett tryggt liv med en ökad chans till utveckling i alla dess former. Trots detta kan vi  

utläsa av statistiken för Borås Stad att merparten av de bostäder som byggs inte är anpassade för 
de grupper som har svårast att ta sig in på bostadsmarknaden idag, som exempelvis nyanlända. 
För att motverka segregation och öka mångfalden bland de boende arbetar kommunen för att 
skapa varierande boendeformer i de mest utsatta stadsdelarna. Detta sker bland annat genom 
nyproduktion av bostäder, i syftet att generera positiva flyttkedjor. Målområdet boende är en 
komplex fråga. I Stadsrevisionens rapport framförs en rad invändningar mot att enbart flyttkedjor 
skulle vara lösningen. Tvärtom menar man att det behövs flera olika typer av åtgärder som  
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exempelvis nyproduktion direkt till målgruppen, renoveringsstrategier och inkomstkvoterade 
bostäder för att åtgärda bostadsbristen.1 AB Bostäders byggprojekt på Hulta Torg är ett exempel 
på en sådan åtgärd. Segregation är en fråga som rör hela staden, inte enbart de så kallade utsatta 
områdena, vilka svaren framförallt fokuserar på. Vidare behöver inte etniskt och kulturellt 
homogena områden nödvändigtvis vara problematiska i sig. Forskning från Vetenskapsrådet har 
visat att det kan vara fördel att bo nära sina landsmän om sysselsättningen i den egna gruppen är 
hög. Detta kan ge positiva grannskapseffekter och underlätta för den enskilde att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Om bostadsområdet däremot karaktäriseras av hög arbetslöshet och 
bidragsberoende kan det få motsatt effekt, oavsett etnisk tillhörighet. Det kan delvis förklaras 
med avsaknad av yrkesnätverk och kontakter som underlättar arbetssökandet. Likaså har man sett 
att segregation och stigmatisering av grannskap kan leda till diskriminering från potentiella 
arbetsgivare.2 När det gäller diskriminering på bostadsmarknaden kan den liksom Boverket 
beskriver i sin nulägesbeskrivning från 2014 kan ta sig många olika uttryck. Förutom att nekas 
hyreskontrakt, kan det handla om att inte ges lån på banken, förvägras medlemskap i en 
bostadsrättsförening eller trakasseras av grannar och hyresvärdar.3   

I vissa områden i Borås är segrationsproblematiken heller långt ifrån ny. Det är därför intressant 
och av värde att lära av historiska paralleller som stadsantikvarie Fredrik Hjelm redogör för i sin 
historiska exposé av stadsdelen Norrby. Såsom Hjelm konstaterar har trångboddhet, fattigdom 
och segregation präglat stadsdelen sedan området grundades.4  
Liksom Vetenskapsrådets rapport visar Högskolan i Borås kartläggning att segregation i grund 
och botten handlar om en socio-ekonomisk obalans i samhället. För att främja goda livsvillkor 
för all bör de processer som skapar denna ojämlikhet synliggöras och motverkas.   

När det gäller målområde trygghet täcker svaren in många olika aspekter av trygghet, både fysiska 
som sociala. Förvaltningarna och de kommunala bolagen ger även många exempel på planerade 
och pågående aktiviteter som syftar till att öka det sociala deltagandet bland nyanlända och utrikes 
födda Boråsare. Många verksamheter har även svarat att de arbetar aktivt med delaktighet och 
inflytandefrågor. Bland svaren finns exempel på olika nivåer av delaktighet, från 
informationssatsningar till mer långtgående former av inkludering, där invånare ges möjlighet att 
tycka till i en specifik fråga. Hur dessa synpunkter sedan tas om hand framgår inte av svaren. I 
den senaste Medborgarundersökningen från 2017 ges Borås Stad fortsatt lägre betyg när det gäller 
medborgarinflytande och påverkan. 

Flera förvaltningar har gett många exempel på trygghetsskapande insatser riktade mot barn och 
unga, medan äldre som grupp inte nämns alls. Äldre lyser även med sin frånvaro när det gäller 
hälsofrämjande insatser. Däremot är flera av de åtgärder och aktiviteter som beskrivs riktade till 
breda grupper, där äldre personer troligen ingår. Men med tanke på att psykisk ohälsa, isolering 
och ensamhet enligt flera studier blir allt vanligare bland äldre, är det likväl viktigt att lyfta denna 
grupp specifikt. Kopplingen mellan socialt deltagande och hälsa, samt ekonomiska 
förutsättningar och hälsa är tydlig med en betydande skillnad mellan olika geografiska områden.5  
Att äldre tenderar att glömmas bort i integrationssammanhang kan även ha att göra med att 
integrationspolitiken framförallt fokuserar på arbetsmarknadsrelaterade frågor. Något som kan ha 
medfört att grupper som inte längre tillhör den arbetsföra delen av befolkningen inte prioriteras i  

1  Stadsrevisionen, Borås Stad, 2016: Borås Stads flyktingmottagande 
2 Vetenskapsrådet, 2018, Svensk forskning om segregation- En kartläggning 
3 Boverket, 2014, Boverkets nulägesbeskrivning - en del av romsk inkludering 2012-2032 
4 VETENSKAP FÖR PROFESSION 34:2016, Inkluderande medborgarskap, Perspektiv på social hållbar 
samhällsutveckling: exemplet Norrby, red. Kennert Orlenius, Högskolan i Borås 
5 Välfärdsbokslut 2016 – för ökad kunskap om hälsa och välfärd, 2016, Borås Stad, Fritids- och 
Folhälsoförvaltningen 



8 

samma utsträckning som övriga. I övrigt ger både bolagen och nämnderna många exempel på 
olika typer av insatser som bedrivs för att förbättra hälsan hos socioekonomisk utsatta grupper, 
såsom utbildningar, kartläggningar, åtgärdsplaner och stödinsatser. Genom att utgå från 
gemensamma frågor arbetar många verksamheter samverkande med insatser för integration, 
delaktighet och trygghet.  
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Utvecklingsområden 

. 

 Rekrytering och representation bland anställda i Borås Stad

Det föreligger en viss diskrepans mellan verksamheternas ambitioner när det gäller att 
anställa personer med utländsk bakgrund och den faktiska mångfalden bland 
medarbetarna i vår organisation. Det är ett område att arbeta vidare med, framförallt på 
ledningsnivå.  

 Äldreperspektiv i integrationsarbetet

Äldre lyser med sin frånvaro i de svar som inkommit. Det är en heterogen grupp med 
olika behov, men där många lider av både ohälsa och ensamhet.  Vilka åtgärder görs idag 
för att integrera äldre med migrantbakgrund i samhället? Det behöver ses över och 
utredas vidare.    

 Delaktighet och medborgarinflytande

Här vill rapportförfattarna lyfta fram några goda exempel från några andra verksamheter i 
Staden som vi kan lära av inom integrationsområdet. Borås Stad är ett finskt 
förvaltningsområde med mycket erfarenhet av att samråda med den sverigefinska sidan av 
Borås. Genom samråd, dvs. att föra en dialog på jämlika villkor, har man nått långt i det 
arbetet. Romsk inkludering är ett annat exempel på en verksamhet som arbetar aktivt med 
samråd. De har bland annat upprättat ett romskt råd med deltagare från samtliga romska 
grupper. Vi vill hävda att genom att föra en dialog med de som berörs av en fråga skapas 
förutsättningar för klokare och mer välgrundade beslut. Genom att samarbeta med 
målgruppen blir vi starkare, effektivare och kan nå målen snabbare.    

 Utformning och spridning av uppföljningen

Målgruppen för Program för ett integrerat samhälle är Boråsare som är födda utomlands eller 
vars föräldrar är födda utanför Sverige. Det är en bred grupp som omfattar personer med 
vitt skilda behov och förutsättningar. I vissa sammanhang kan det därför vara fördelaktigt 
att särskilja och lyfta ut vissa grupper för att kunna ringa in specifika utmaningar och 
behov. Ett utvecklingsområde till kommande års uppföljningar är därför att smalna av 
områdena och ställa mer specifika frågor.  

Trots den relativt höga svarsfrekvensen har det under arbetet med detta PM framkommit 
att varken Program för ett integrerat samhälle eller uppföljningen av densamma verkar vara 
särskilt kända bland medarbetare i staden. En farhåga är att uppföljningen därför bara 
lyckas fånga en bråkdel av allt det arbete som faktiskt görs ute i verksamheterna. Av den 
anledningen finns det skäl att se över hur både insamling och kommunicering av 
information sker.  
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Borås Stad 
Arbetslivsnämnden 
ALN.diarium@boras.se 
Dnr: 2019-00006 

Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle 
Dnr: 2019-00006 

Borås Energi och Miljö AB ska vara en föredömlig arbetsplats där integration 
handlar om att känna sig delaktig i samhället. Vi ser hela tiden över 
möjligheten för att ta in praktikanter beroende på belastning i Bolaget. Vi tar 
löpande emot praktikanter såväl i egen regi som från Borås stad via 
arbetsförmedlingen, försäkringskassan och vården. Bolaget lägger mycket tid 
på att erbjuda en meningsfull och utvecklande praktik tillsammans med en 
dedikerad handledare. 

Borås Energi och Miljö skapar förutsättningar för ett ökande behov av 
lågtröskeljobb i samhället. Ett mycket framgångsrikt projekt vi medverkar i 
tillsammans med "Återbruk", är manuell sortering av avfall från producenter 
och grossister. Vi avemballerar och sorterar manuellt så att allt kan 
återbrukas eller återvinnas. Det ger många arbetstillfällen som inte kräver 
specifika kompetenser, utbildningar eller språkkunskaper och det bereder väg 
in på arbetsmarknaden och medverkar till integreringen. 

Vi planerar att under våren 2019 starta ett nytt, utökat projekt tillsammans 
med "Återbruk" Borås stad. En arbetsledare från Återbruk kommer placeras 
på vår anläggning Sobacken och vi planerar att 10 deltagare omfattas av 
projektet. Gruppen är tänkt att dels kunna hjälpa till med avemballering och 
sortering men också kärlhantering, kärltvätt, städning, lättare 
trädgårdsarbete och underhåll. 

Borås Energi och miljö är aktiva i arbetet med trygghetsskapande genom flera 
olika projekt. Dessa projekt är bland annat: 

Borås Rent & Snyggt är en samverkansgrupp över förvaltnings- och 
bolagsgränser som är initierat av brottsförebyggande rådet. 
Mobile Info Center En mobil kommunikationsenhet med sy�e att förmedla 
kunskap om ex. miljö och återvinning, brandsäkerhet, demokratiska val m.m. 
Projektet drivs delvis av nyanlända och vänder sig till bland annat nyanlända. 
Stadsdelsvärdar Ungefär 30 stycken nysvenskar utbildade av Borås 
folkhögskola för trygghetsskapande i de mer utsatta områdena. Borås Energi 
och Miljö medverkar med utbildning i miljö och återvinning. 
TJAFS Tjänsteutveckling i avfallssystemet. En eldriven cykel möjliggör 
avyttrande och bortforsling av grovsopor från hushåll på Norrby. Cykeln 
bemannas och framförs av Mobile Info Center. 

Borås Energi och Miljö AB BesOksadress Västerlångg, 10 (kontor), Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor) Postadress Box 1713, 50117 BorSs 
Växel 033 35 81 00 Kundcenter 020 97 13 00 Fax 033 35 71 61 E-post kund@borasem.se Org nr 556527-5590 lngllr I Borås Stadshus AB 

www.borasem.se 
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Alla människor behöver en plats i samhällsgemenskapen. Integration 
förutsätter ömsesidig respekt och förståelse mellan människor samt kunskap 
om varandras kultur, synsätt och samhälle. Integration medför jämlikhet och 
bättre samförstånd. Ett samhälle med god integration måste ses som en 
tillgång för iderikedom, inspiration och tillväxt där alla medborgare ska ha lika 
möjligheter till delaktighet i samhällslivet. 

Att integreras i ett samhälle innebär inte, att man för att bli accepterad ska ge 
upp sin kultur eller sitt ursprung. Ett starkt samhällsbygge kännetecknas av 
allas rätt att vara olika snarare än att kravet på att alla ska vara lika. 
En god integration framträder när alla samhällsmedborgare oavsett ålder, 
social ställning, sexuell läggning eller etnisk bakgrund känner gemenskap, 
samhörighet och ansvar för samhället. 

Integrationsarbete skall ha sin grund i respekt för mänskliga rättigheter, 
tydliga åtgärder för utbildning samt mot diskriminering, rikt kulturliv och god 
närmiljö. Samt en viktig aspekt till är, en väl fungerande introduktion och ett 
gott mottagande av de flyktingar och nyanlända som kommer till Borås Stad. 

Borås Energi och Miljö AB 

�.�;!!---
Ordförande 

Borås Energi och Miljö AB Bes/Jksadress Västerlångg. 10 (kontor), Sobacken RV 41 (avrallsanl, kontor) Postadress Box 1713, 50117 Borås 
Växel 033 35 81 00 Kundcenter 020 97 13 00 fax 033 35 71 61 E-post kund@borasem.se Org nr 556527-5590 Ingår I Borås Stadshus AB 

www.borasem.se 
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Datum 

2019-03-19 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00018 1.1.3.1 

Remiss Uppföljning på Program för ett integrerat 

samhälle 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att översända svaret till 

Arbetslivsnämnden på uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle. 

Sammanfattning 

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret att följa upp programmet för 

ett integrerat samhälle. Ett antal frågor under tre områden Arbete, Trygghet och 

Folkhälsa, har skickats till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Nämnden har 

ett särskilt uppdrag och ansvar kring ensamkommande, även för andra 

nyanlända görs aktiviteter som syftar till att uppnå ökad integration.  

Nämndens svar i sin helhet skickas till Arbetslivsnämnden.

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. 

Arbetet med dessa frågor utgår från Program för ett integrerat samhälle, som 

fastställdes i kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018. Program 

för ett integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås 

Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser. 

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga 

nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden 

utifrån sina respektive ansvarsområden. Fokus under 2018 kommer att ligga på 

fyra av programmets sju programområden. Förutom Arbete och Boende, som 

har funnits med sedan pm:et började skickas ut, kommer även områdena 

Trygghet och Folkhälsa lyftas fram.  

För Individ- och familjeomsorgsnämndens del rör det  uppföljning inom de tre 

följande områden Arbete, Trygghet och Folkhälsa.  Borås Stad ska vara ett 

föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund och uppföljningen 

handlar om praktikplatser för personer som är födda i andra länder samt vad 

som görs för arbete för att underlätta anställningar för dessa grupper.  

Arbete 

Fråga 1: På vilket sätt samverkar ni eller har för avsikt att samverka med andra 

myndigheter och näringsliv för att öka antalet nyanlända som kommer ut i 

praktik? 
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Svar: Inom Individ- och familjeomsorgsnämnden finns samordningen av 

verksamhetsförlagda studier för socionomer. Kontakter finns kontakter med 

flera högskolor såsom Göteborgs universitet och Högskolan i Jönköping. 

Nämnden verkar för att ta emot studenter med olika bakgrund. Nämnden har 

under senaste åren tagit emot praktikanter med utländsk examen som ett led för 

dem att komma in i arbetslivet. 

Nämnden samverkar med Arbetslivsnämnden bl.a. avseende fadderverksamhet 

och feriearbete. En stor insats handlar om att stödja nyanlända till att söka 

feriearbeten/praktik och till kontakt med Försörjningsstödsenheten och Jobb 

Borås inom Arbetslivsförvaltningen.  

Inte minst är detta viktiga aktiviteter riktade gentemot ensamkommande och de 

som nyligen fått uppehållstillstånd och har kontakt med nämndens olika 

verksamheter. Försök till samverkan har skett med enskilda arbetsgivare för att 

på detta sätt ordna praktik till nyanlända, ensamkommande ungdomar med 

flera. Samverkan sker även med den ideella föreningen Agape kring olika 

aktiviteter. Främst har dock inte denna samverkan rört praktik utan mer studier 

och andra aktiviteter. 

Fråga 2: På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt att arbeta för att fler 

nyanlända ska komma ut på praktik och/eller få en anställning inom er 

förvaltning/ bolag?  

Vilka strategier använder ni er av?  

Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra? 

Svar: Verksamheterna har under en längre tid strävat efter att i samband med 

rekryteringar ha en medvetenhet utifrån och se till värdet av att anställa att 

personer med utländsk bakgrund och med olika etnisk bakgrund. Detta har lett 

till att det i olika arbetsgrupper finns en representation av personer som själva 

kommer från olika länder eller vars föräldrar är födda utomlands. Nämnden har 

även som idé att ta emot nyanlända som önskar validera sin examen från 

utlandet inom socionomområdet. Flera finns nu inne i olika delar av 

verksamheten med denna målsättning. 

Trygghet 

Fråga 1: Vilka typer av trygghetsskapande åtgärder arbetar ni med idag, eller har 

för avsikt att arbeta med? 

Svar: Ungdomar som bor i andrahandskontrakt eller i stödboende får olika 

former av stödjande insatser som är avsedda att bidra till ökad trygghet. 

Individ- och familjeomsorgsnämndens insatser har ofta som mål ökad 

självständighet och även ökad säkerhet och trygghet. Detta gäller samtliga 

målgrupper och inte endast  målgruppen nyanlända. Fältverksamheten arbetar i 

bostadsområden med många nyanlända och bidrar då till ett trygghetsskapande. 

På samma sätt gör t.ex. socialrådgivarna som finns på de tre Familjecentralerna 

på Norrby, Hässleholmen och Sjöbo. 



Borås Stad 
Sida 

3(4) 

Fråga 2: Vilka satsningar genomför ni eller har för avsikt att genomföra för att 

öka det sociala deltagandet hos berörda grupper? 

Svar: Nämnden har särskilda satsningar som riktar sig till ensamkommande 

barn och ungdomar, utöver det finns inga särskilda satsningar. De insatser som 

nämnden utför syftar i sin förlängning till att barn, ungdomar, föräldrar och 

personer med missbruksproblematik ska få ett ökat socialt deltagande. När det 

gäller ensamkommande ges en rad olika stödinsatser för att öka 

föreningsdeltagande, studier, arbete, fritidsaktiviteter med mera. Dessa insatser 

sker via boenden, familjehem, stödboenden, andrahandsboenden och genom 

stöd och samverkan med föreningar. Målgruppen ensamkommande har dock 

minskat mycket under de senaste åren. 

Fråga 3: Hur arbetar ni för att inkludera berörda grupper i verksamheten och 

särskilt i frågor som påverkar dem 

Svar: Nämndens verksamheter arbetar med delaktighet för samtliga som de 

kommer i kontakt med. Ingen annan särskild satsning finns beträffande detta. 

Folkhälsa 

Fråga 1: På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att förbättra 

hälsan hos socioekonomiskt utsatta grupper? 

Vilka utbildningssatsningar erbjuds inom hälsoområdet? 

Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra som medverkar till en 

bättre hälsa?  

Svar: Många av de personer som nämndens verksamheter kommer i kontakt 

med är socioekonomisk utsatta. När det gäller flyktingar och nyanlända så har 

nämnden här främst gjort särskilda satsningar för ensamkommande. Nämnden 

har avsatt medel till bla. sommarundervisning för ensamkommande under 

sommaren 2018. I övrigt har nämnden inom ramen för Förstärkt 

familjehemsvård en specialpedagog som följer familjehemsplacerade barns 

skolgång och en del av dessa är nyanlända och flyktingar. De som bor i 

nämndens olika boenden får även stöd till att upprätthålla skolgång. 

Fråga 2: På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta samverkande med 

insatser för integration, delaktighet och trygghet? 

Svar: Samverkan med Arbetslivsnämnden, Grundskolenämnden, Barn- och  

ungdomspsykiatri och Vuxenpsykiatri är viktigt för att nå integration, hälsa och 

trygghet. Samverkan sker främst kring enskilda individer genom 

samverkansmöten, samverkan utifrån Västbus-överenskommelsen med Barn- 

och ungdomspsykiatri och Grundskola och närvårdssamverkan genom 

upprättande av SIP (Samordnade individuella planer). Denna samverkan sker 

utifrån samtliga där det finns ett behov och inte enbart utifrån gruppen 

nyanlända. När det gäller flyktingar och ensamkommande har det sedan många 
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år funnits samverkan från Individ- och familjeomsorgsnämndens sida och med 

Psykiatrin inom Södra Älvsborg. 

Samverkan 

Ärendet har 2019-03-07 samverkats med de fackliga organisationerna. 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se

Mats Tolfsson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 

Förvaltningschef 

mailto:ALN.diarium@boras.se
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Datum 

2019-02-14 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2019-00010 3.4.4.0 

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle, 

2018 

 Kulturförvaltningens beslut 

 Kulturförvaltningen översänder svar på Arbetslivsförvaltningens frågor. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden önskar information från Kulturförvaltningen om hur 

arbetet med att tillhandahålla praktikplatser samt hur arbetet med att anställa 

personer med annan etnisk bakgrund har genomförts under 2018. 

För 2018 önskar Arbetslivsnämnden även att få veta hur Kulturförvaltningen 

har arbetat med områdena ”Trygghet” och ”Folkhälsa” som även de är en del 

av programmet. 

Kulturförvaltningen har under 2018 tagit emot ett flertal praktikanter inom de 

flesta av sina verksamheter och avser att fortsätta med det, att praktikanterna 

som finns på förvaltningen har många olika bakgrunder är en styrka. 

Kulturförvaltningen har under 2018 anordnat lovaktiviteter för barn och 

ungdomar i hela Borås, med extra fokus på de utsatta områdena. Något som ger 

en ökad trygghet. 

Kulturförvaltningen menar att kulturaktiviteter i allmänhet är hälsofrämjande. 

Ärendet i sin helhet 

Arbete: 

1. ”På vilket sätt samverkar ni eller har för avsikt att samverka med andra

myndigheter och näringsliv för att öka antalet nyanlända som kommer

ut i praktik?”

Samtliga verksamheter inom Kulturförvaltningen har kontakter och

samarbeten med Arbetslivsförvaltningen. Varje verksamhet ser även

kontinuerligt över sina behov för att se om det finns plats för nyanlända

praktikanter och om samarbeten av olika slag är av intresse för

verksamheterna på förvaltningen. Det finns en generellt positiv

inställning till att ta emot praktikanter på förvaltningen. Biblioteken tar

emot praktikanter som går i årskurs 8, från Bibliotekshögskolan, men
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även de som vill prova på biblioteksarbete inför ett eventuellt arbetsbyte 

samt för språkträning. Textilmuseet tar främst emot praktikanter från 

högskolor och universitet men även från Arbetsförmedlingen. 

Stadsteatern tar främst emot yrkespraktikanter. 

2. ”På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt att arbeta för att fler

nyanlända ska komma ut på praktik och/eller få en anställning inom er

förvaltning/bolag?”

Kulturförvaltningens verksamheter har kontakt med de olika enheterna

på Arbetslivsförvaltningen och för en kontinuerlig dialog.

Medvetenheten om nyttan med och behovet av att få in fler med annan

kulturell bakgrund än svensk och med annan språklig bakgrund än

svenska är stor på förvaltningen.

”Vilka strategier använder ni er av?”

Klustersamarbetet med Fritids- och folkhälsoförvaltningen inom

ekonomi och HR arbetar över förvaltningsgränserna för att underlätta

för verksamheterna att ta emot praktikanter samt för att göra praktiken

så meningsfull som möjligt.

De Kulturhistoriska Museerna arbetar med att erbjuda tillfälliga

arbetsplatser för personer med specialistkunskap, för att ge möjlighet att

utveckla kunskaperna och skapa nätverk. Bland annat har Borås

Museum haft en stenhantverkarspecialist från Syrien på plats under en

period.

”Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra?”

Kulturförvaltningen var representerad på högskolans STARK-dag.

Biblioteken i Borås avser att rekrytera genom så kallad

kompetensbaserad rekrytering.

Trygghet: 

1. ”Vilka typer av trygghetsskapande åtgärder arbetar ni med idag, eller har

för avsikt att arbeta med?”

Samtliga verksamheter på Kulturförvaltningen arbetar med

lovaktiviteter för barn och ungdomar, runt om i hela Borås. Särskilt

fokus läggs på de utsatta områdena. Exempelvis genomfördes en

mycket lyckad muralmålning på Hässleholmen under sommaren. Något

som engagerade många ungdomar och boende i området.

Bibliotekspersonalen på Norrbyhuset och Hässlehus har

genomgått/genomgår utbildning i våldsprevention, via ”En kommun fri

från våld” i samverkan med Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Kulturförvaltningen anser att alla kulturaktiviteter som genomförs är

trygghetsskapande då de utvecklar människor och bidrar till en

meningsfull fritid.
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2. ”Vilka satsningar genomför ni eller har för avsikt att genomföra för att

öka det sociala deltagandet hos berörda grupper?”

Kulturförvaltningen är närvarande i de områden där många

utlandsfödda eller de med båda föräldrarna födda utomlands bor. I de

områdena försöker förvaltningens olika verksamheter att rikta

aktiviteter till berörda målgrupper.

Kulturskolan har gratis lektioner på skolor, efter skoltid, inom de

prioriterade områdena Sjöbo, Norrby och Hässleholmen. Dessutom

byggs just nu en kulturskolefilial som en del av nya Mötesplats

Hässleholmen.

Biblioteken i Borås har de med annat modersmål än svenska som en

prioriterad grupp i bibliotekslagen, Bibliotekslag 2013:801

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801 , specifikt för

dessa grupper genomförs många aktiviteter. Det kan röra sig om allt

från språkcaféer till dörrknackning via projektet ”Hässleholmen läser” -

alla nyblivna föräldrar på Hässleholmen får besök av bibliotekarier i

samverkan med BVC och förskola. Projektet ”Gränslösa Bibliotek”

som drivs tillsammans med övriga kommuner i Boråsregionens

kommunalförbund har fått förlängt även över 2019, det är ett projekt

som syftar till att nå ut till fler personer som tillhör det här

programmets målgrupp.

3. ”Hur arbetar ni för att inkludera berörda grupper i verksamheten och

särskilt i frågor som påverkar dem?”

”Vägen hit”, ”Måndagsklubben” och ”Hässleholmen läser” är exempel

på inkluderande aktiviteter för barn- och familjer. Under

modersmålsveckan samarbetar förvaltningen med CFL för att

genomföra aktiviteter på olika språk vilket brukar innebära att både

publik och medverkanden i programmen är av mycket olika ursprung,

såväl språkligt som etniskt och ofta tillsammans med varandra.

Både på museer och bibliotek sker möten dagligdags med barn och

unga, där väcks tankar och frågor som sedan fångas upp via teman i

utställningar och workshops. 2018-2019 pågår för vuxna projektet

”Broderi och integration”, att arbeta inkluderande via hantverk är något

som förvaltningens museer är bra på.

Borås Stadsteater arbetar dels med uppsättningar som medvetandegör

och skapar underlag för diskussion, samt även uppsökande som i

projektet ”Vägen hit”.

Sommaraktiviteter på områden där många med olika utländsk bakgrund

bor är ett annat sätt att få fler i målgruppen att inkluderas i aktiviteterna.

Förvaltningen ser även positivt på samverkan med studieförbund och

föreningsliv för att få bättre effekt. Ett exempel på sådan samverkan är

den kurdiska filmfestival som genomfördes i september, där

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
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samverkade Biblioteken i Borås, Röda Kvarn, Kulturföreningen Chra, 

Arbetslivsförvaltningen samt ABF. 

Folkhälsa: 

1. ”På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att förbättra

hälsan hos socioekonomiskt utsatta grupper?”

Kulturförvaltningen har bibliotek i områden med socioekonomiskt

utsatta grupper och förvaltningen förlägger även andra kulturaktiviteter

till sådana platser. Inte minst är kulturskolans filialverksamhet på skolor

viktiga i det här sammanhanget.

”Vilka utbildningsinsatser erbjuds inom hälsoområdet?”

Inget återkommande, men via förvaltningens programverksamhet finns

ibland program med inslag av hälsofrämjande.

”Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra som

medverkar till en bättre hälsa?”

Kulturförvaltningen menar att all kultur är hälsofrämjande.

2. ”På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta samverkande med

insatser för integration, delaktighet och trygghet?

Kulturförvaltningen samverkar med flertalet andra förvaltningar kring

sådana här frågor, till exempel erbjuds medborgarservice av

Arbetslivsförvaltningen på Stadsbiblioteket. Mötesplatser i

socioekonomiskt utsatta områden drivs av Fritids- och

folkhälsoförvaltningen, men både bibliotek och kulturskola finns med

som samverkanspartners och ibland även lokaliserade tillsammans.

Kulturförvaltningens olika verksamheter samarbetar även med

föreningsliv och studieförbund.

Att arbeta uppsökande är en naturlig del för förvaltningens

verksamheter, Magasinsgatan 8 är ett exempel på där konst och

inkludering fungerar väl.

Beslutsunderlag 

1. Tjänstemannaremiss: Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se , diarienummer

mailto:ALN.diarium@boras.se
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Olof Berge-Kleber 

Bibliotekschef 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Datum Instans 

2019-03-19 Lokalförsörjningsnämnden 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 35 73 82 

Dnr LFN 2018-00039 1.2.3.0 

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna svar på uppföljningen samt 

översända densamma till Arbetslivsfö1valtningen. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

ARBETE 

På vilket sätt samverkar ni eller har för avsikt att samverka med andra 

myndigheter och näringsliv för att öka antalet nyanlända som kommer ut i 

praktik? 

Foivaltni11ge11 saJJJPerkar inte med andra nry11digheter eller 11ä1i11gsliv och har heller inte 

någon strategi fo'r detta. IJ-,-P är e11 lite11 !/ä11stemmmaorga11isatio11 där i p1i11cip alla !/änster 

kräver eftergym11asial 11tbild11i11g samt god k1111skap i svenska språket. 

TRYGGHET 

Tiygghetsaspekten inom nämndens ansvarsområde är inlduderad i såväl bygg

som fö1valtningsprocessen. Detta gäller ny- och ombyggnader samt fastighets

fö1valtning. 

Beslutsunderlag 

1. Arbetslivsnämnden: Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsfö1valtningen

Anders Waldau 

F ötvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Miljö- och konsumentnämnden 
2019-03-26 1 (74) 

TID OCH PLATS 
Tisdagen den 26 mars 2019, kl. 15:00 -17.30, Nornan konferensrum våning 2 
Ajour 15.05 -15.20, 16.10 - 16.20 samt 16.35 -17.05 

Omfattning 
§§ 82- 116

Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C) 
Per Månsson (M) 
Sofia Bohlin (S) 
Jan-Ake Carlsson (S) 
Cecilia Kochan (S) 
Soroush Rezai (L) 
Katrine Andersson (M) 

Ordförande 
Förste vice ordförande 

Tjänstgörande ersättare 
Jessica Bjuren (NI) för Elvira Löwenadler (M) 
Lars-Erik Johansson (SD) för Robert Skånberg (SD) 

Närvarande ersättare 
Jaana Ben Maaouia (S) 

Ledamöter som meddelat förhinder 
Sofia Sandänger (M) 

Tomas Fernfelt (S) 
Alexander Andersson (C) 
Jessica Bjuren (NI) 
Matti Oinas (MP) 
Lars Lyborg (KD) 
Lars-Erik Johansson (SD) 

Tjänstemän och övriga 
Miljöchef Agneta Sander 
Avdelningschef Zygmunt Cieslak 
Avdelningschef Niclas Björkström 
Avdelningschef iviirjam Keskifrantti 
Avdelningschef Annelie Johansson 
Miljöinspektör Sevil Selimov 

Justering 

§§ 82 - 116
§§ 82 - 116
§§ 82 - 116
§§ 82 - 116
§§ 82 - 116
§§ 82 - 87

Tobias Eng-Strömberg (S) 
Elvira Löwenadler (NI) 
Robert Skånberg (SD) 

Miljöinspektör Anthoula Papakosta 
Miljöinspektör Sofia Törnqvist 
Tillståndshandläggare Marlene Tenbrink 
Ad.ministratör Evelina Cras 
Administratör Kristin Adolfsson 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist 

Sofia Bohlin (S) utses att justera och Per Månsson (M) utses till justerarens ersättare. 
Pro okollet justeras 2019-03-28 på Miljöförvaltningens expedition. 

Ordförande Karl-Eric Nilsson 

Justerande Sofia Bohlin (S) 

Justering tillkännages genom anslag den 2019-03-29 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
:rviilj ö förvaltning 

§§ 95 - 102
§§ 95 - 102
§§ 82 - 102
§§ 82 - 95
§§ 82 - 95
§§ 82 - 116
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§ 111 Dnr: 2019-0134 

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö och konsumentnämnden beslutar att godkänna yttrandet till Arbetslivsnämnden 
angående "Uppföljning på program för ett integrerat samhälle" i enlighet med 
miljöförvaltningens förslag 

Sammanfattning 

Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med 
dessa frågor utgår från "Program för ett integrerat samhälle". Programmet för ett 
integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad förväntas 
agera och gäller för alla nämnder och styrelser. Borås stads integrationsarbete ska främja 
jämlikhet, delaktighet och in-flytande i samhället på lika villkor utifrån varje individs 
förutsättningar och behov. Integrationsarbetet ska genomsyra all kommunal verksamhet. 
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga nämn
der/ förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina 
respektive ansvarsområden. Fokus under 2018 kommer att ligga på fyra av programmets 
sju programområden. Förutom Arbete och Boende, som har funnits med sedan pm:et 
började skickas ut, kommer även områdena Trygghet och Folkhälsa lyftas fram. 

Ärendet 

l\!Iiljö- och konsumentnämnden kommenterar i detta dokument programområdena 
Arbete respektive Trygghet. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Arbete 

Arbete är e11 1!JCkel till i11tegratio11. Borås Stad p1io1iterar åtgärder som leder till egen fa'rsö"tj11i11g, 
ge11om a11ställ11i11g eller eget fa'retaga11de. Vi ska samverka med andra 11ry11digheter och 11ä1i11gslivet för 
att alla l!Jalllä11da ska få praktisera på arbetsplatser så Sllatt det är mijligt. 

Borås Stad ska vara ett fa'redö1ne i att a11ställa perso11al av a1111a11 etnisk bakgr1111d Ktmskap hos 
perso11ale11 om andra k11lt11rer ökar mijligheten att ge fler i11vå11are likvärdig service. Flerspråkighet och 
i11terk11lt11rell kunskap ska vara en 1Jmit vid rekryte,ing. 

Borås Stad ska stö'c!Ja k1111skapssp1id11ing i nä,ingslivet 0111 att mångfald i arbetslivet är 11tvecklande 
och ka11 vara lö'11samt fa'rjöretaget.

Utdragsbestyrkande 
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§ 111 forts. Dnr: 2019-0134 

Miljöförvaltningen tar alltid emot praktikanter och har minst två per år. Vi söker ej alltid 
aktivt själva efter praktikanter utan får förfrågningar regelbundet där vi i första hand 
väljer de som har miljökunskaper oavsett etnisk bakgrund. Vi har hittills tagit in en 
språkpraktikant till vår verksamhet. 

Miljö- konsumentnämnden ser gärna sökande av annan etnisk bakgrund till våra lediga 
tjänster. Vi har för avsikt att införa ovanstående i våra rekryteringsannonser framöver, 
dock så är personlig lämplighet samt utbildning/ erfarenhet avgörande vid tillsättning av 
nya tjänster oavsett etnisk bakgrund. 

Trygghet
I Borås Stad ska alla invånare känna szg trygga. Borås Stad ska verka fär att t!Janlända får 
fämtsättningar att delta i samhället, skapa ett kontaktnät samt mijlzgheter att delta i färeningslivet. 

Borås Stad ansvararfär att personalm i färs kola, skola och individ- och fami!Jeoms01;g har k11t1skap 
om olika k11lt11re1: Kommunen ska sträva efter att äldre och personer med Jimktionsnedsättningfår 
ijälp på sitt modersmål. 

T1ygghetsaspekten inom nämndens ansvarsområde är inkluderad i vår 
myndighetsutövning och vårt tillsynsarbete, vilket syftar till att säkerställa boråsarnas 
hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa 
regler för verksamhetsutövare i Borås samt för att motverka brottslighet. Nämnden 
ansvarar även för kommunens budget- och skuldrådgivning och konsumentrådgivning 
vilka bidrar till trygghet genom hjälp och goda råd för alla medborgare. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-14
2. PM 2018.docx
3. Missiv.pdf

Beslut skickas till 

Arbetslivs nämnden 

Utdragsbestyrkande 
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2019-03-18 
Diarienummer 

Dnr ALN 219-00006 
1.2.3.25  

 Borås Stad 
 Arbetslivsnämnden 
 501 80 Borås 

Uppföljning på Program för ett integrerat 
samhälle 

Bolagets svar på PM daterat 2019-01-14 

Programmet för ett integrerat samhälle ligger helt i linje med bolagets 
allmännyttiga uppdrag och är prioriterat i vårt strategiska arbete. Vårt svar i 
respektive frågeställning, beskriver vår prioritering och arbete i stort. 

Arbete 

Fråga 1 
• På vilket sätt samverkar ni eller har för avsikt att samverka med

andra myndigheter och näringsliv för att öka antal nyanlända som
kommer ut i praktik:
Svar:
- Vi avser att ställa krav på totalentreprenörer gällande

praktikplatser vid upphandlingar av större byggprojekt samt
framtida ramavtalsentreprenörer. Vi avser att samverka med
Arbetslivsförvaltningen i denna satsning. Målgruppen är i första
hand boende hos oss, som står utanför arbetsmarknaden.

Fråga 2 
• På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt att arbeta för att fler

nyanlända ska komma ut på praktik och/eller få en anställning inom
ert bolag?
Svar:
- Vi samverkar med staden och har sedan många år haft ett antal

praktikplatser. Vi har också ett bra samarbete med
Arbetslivsförvaltningens projekt, t ex stadsdelsvärdar och Mobil
Info Center.

- Vi ser ett värde i att vår personal speglar hur samhället i stort ser
ut i vår närmiljö. Ett flertal medarbetare hos oss har en
invandrarbakgrund. Mångfalden hos oss är stor, totalt kan vår
personal kommunicera på merparten av de språkområden som
motsvarar hyresgästernas bakgrund.

- När vi rekryterar sommarvikarier, så prioriterar vi ungdomar
boende i våra bostadsområden.
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• Vilka strategier använder ni er av?
Svar:
- Bolagets Strategi- och Visionsdokument, tagen av styrelsen

2017-dec, ligger som grund för våra satsningar.
• Vilka aktiviteter har ni eller har ni för avsikt att genomföra?

Svar:
- I kommande upphandling under våren av 130 bostäder vid

Regementsstaden, kommer vi ställa krav på praktikplatser under
hela byggtiden på ca 2 år.

- Vi har för avsikt tillsammans med Borås Energi o Miljö och
Arbetslivsförvaltningen bygga en en ÅVC/ÅVS på Norrby,
"Norrby Kvartersnära Återvinning". Ett projekt där
Arbetslivsförvaltningen kommer att bistå med ca 10 medarbetare
från Mobile Info center för att sköta anläggningen.

Boende 

Fråga 1 
• På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att tillgodose

behovet av bostäder till rimliga boendekostnader:
Svar:
- Bolaget har byggt ca 800 bostäder under dryga 10-års perioden,

varav 259 studentlägenheter. Hyresnivån har varierat, men har
alltid varit med en balans mellan det affärsmässiga och
marknadens betalningsvilja.

- Just nu har vi 145 bostäder i produktion. Projektet på Hulta Torg
(112 lägenheter) med inflyttning till årsskiftet delfinansieras med
statligt investeringsstöd, vilket innebär en något lägre hyresnivå.

- I bolagets Strategi- och visionsdokument har styrelsen ställt ett
övergripande mål med ett diversifierat bostadsbestånd, vilket
innebär att vi har en bra balans mellan den enklaste billiga till
den något dyrare nyproducerade lägenheten. I samband med att
en nyproducerade lägenhet hyrs ut, så skapas positiva
flyttkedjor. Spännvidden mellan lägsta och högsta hyran (kr/m²)
är ca 70 %, vilket innebär att vi kan tillgodose i stort sett allas
behov.

Fråga 2 
• På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att motverka

diskriminering och segregation på bostadsmarknaden?
Svar:
- Vår bostadskö ger en trygghet för bostadssökande. Vårt

regelverk innebär att vi säkerställer att ingen kan bli
diskriminerad p g a, kön, läggning eller var ifrån man kommer.
När det gäller att motverka segregation, så är vårt bo-sociala
fokus att inkludera människor. Vi samverkar med bl.a. föreningar
i våra områden som har en inkluderande verksamhet.
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Fråga 3 
• På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta med social

hållbar stadsutveckling?
Svar:
- Stadsodling är ett prioriterat område, där vi fått ett stort

genomslag. Ett exempel är fjolårets satsning på Hässleholmen
där vi byggde en allaktivitetspark och en kvalitativ miljö för
stadsodling. Idag har vi många aktiva stadsodlare i våra kvarter i
hela staden. En positiv effekt som denna satsning har genererat
är tryggare bostadskvarter, där fler boende lär känna varandra.

- Vår konvertering av Hulta Torg är också ett bra exempel. I
februari 2018 öppnades en ny ICA-nära butik på torget.
Pågående förtätning med 112 nya lägenheter kommer också
göra skillnad. Bostadsprojektet har också ett stort ekologiskt
fokus. Huset byggs med standard ”lågenergihus” med
solcellsproducerad el, som också kommer hyresgästerna till del.

Trygghet 

Fråga 1 
• Vilka typer av trygghetsskapande åtgärder arbetar ni med idag, eller

har för avsikt att arbeta med?
Svar:
- Samverkan med Polisen och Borås Stad i vårt medborgarlöfte,

gällande Hässleholmen/Hulta och Norrby.
- Sedan 2016 har vi lokal samverkan för trygghets- och

brottsförebyggande arbete tillsammans med Polisen och Borås
Stad. Fokus ligger på ett brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete med inriktning mot socialt utsatta
områden (Hässleholmen/Hulta och Norrby). Arbetsmodellen
baseras på Effektiv Samordning för Trygghet (EST) och
samverkan mot social oro.

- Vi har gett access till Polisen för placering av 56 kamerapunkter
vid Hässleholmen/Hulta och Norrby.

- Utredning av digitala passer- och lås-system, med syfte att öka
tryggheten för hyresgästerna i våra bostadsområden.

- Satsningen på Hulta Torg, med förtätning av bostadshus och
livsmedelsbutik som genererar fler boende och förbättrad
närservice på torget.

Fråga 2 
• Vilka satsningar genomför ni eller har för avsikt att genomföra för att

öka det sociala deltagande hos berörda grupper?
Svar:
- Under 2018 startade vi Grannsamverkan på Tunnlandsgatan

13/15 och nu utökar vi satsningen på Norrby
- Stadsdelsaktiviteter i merparten av våra områden i samverkan

med FoF och lokala föreningar, som t ex Hässlefesten m fl.

Fråga 3 
• Hur arbetar ni för att inkludera berörda grupper i verksamheten och

särskilt i frågor som påverkar dem?
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Svar: 
- Sedan oktober 2018 genomför vi en digital kontinuerlig

kundmätning, med syfte att kunna jämföra resultatet löpnande
senaste 12 månaders perioden. I och med att vi mäter
kontinuerligt och att vi kan bryta ner hyresgästernas svar på
kvartersnivå, får vi en mycket god bild av både nuläge och
utveckling. Ett av frågeområdena rör hyresgästernas upplevda
trygghet. I och med denna prioritering, får vi en bra input i vad
dom boende har för upplevelse i sin boendemiljö. Detta
genererar ett bra underlag för våra prioriterade åtgärder
framledes.

- Vid behov så arrangerar vi olika former av hyresgästmöten som
t.e.x. trivselmöten och trapphusmöten, där våra boende kan
komma till tals i det som berör deras vardag. Därmed så får vi en
bättre ömsesidig dialog, som påverkar våra prioriteringar.

AB Bostäder i Borås 

Bengt Engberg 
VD 



Helena Ransjö Alcenius, 2019-03-07 BBAB 2019-00004 
0705-415444 

Arbetslivsnämndens diarienummer: ALN 2019-00006 1.2.3.25 

Arbete 
På vilket sätt samverkar ni eller har för avsikt att samverka med andra 
myndigheter och näringsliv för att öka antalet nyanlända som kommer 
ut i praktik? 

På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt att arbeta för att fler 
nyanlända ska komma ut på praktik och/eller få en anställning inom er 
förvaltning/ bolag?  

- Vilka strategier använder ni er av?
- Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra?

Trygghet 
Vilka typer av trygghetsskapande åtgärder arbetar ni med idag, 
eller har för avsikt att arbeta med? 

Vilka satsningar genomför ni eller har för avsikt att genomföra 
för att öka det sociala deltagandet hos berörda grupper? 

Hur arbetar ni för att inkludera berörda grupper i verksamheten 
och särskilt i frågor som påverkar dem? 



Borås TME har för avsikt att aktivt arbeta med Purple Flag för en 
bättre och tryggare kvällsupplevelse. I de flesta orter, städer och 
stadskärnor är det liv och rörelse under dagtid. Folk träffas, äter lunch, 
fikar, shoppar och gör sina ärenden. Men som genom ett trollslag töms 
gator och torg vid 17-tiden. Med Purple Flags samverkansmodell 
skapas förutsättningar för en hållbar tillväxt med bättre och tryggare 
kvällsupplevelser som stärker platsens varumärke och attraktionskraft. 

Det grundläggande målet för Purple Flag är en säker, trygg, attraktiv, 
jämställd och hållbar plats med ett variationsrikt kvällsutbud för alla. 

BoråsBorås TME AB 

Helena Ransjö Alcenius 
VD 



Sida fll?J BORÅS STAD SKRIVELSE 1 (2) 

Datum Instans 

2019-01-15 Servicenämnden 

Carina Andersson 
Handläggare 

Dnr SN 2019-00011 1.1.3.1 

033 358192 

Tjänstemannaremiss: Uppföljning på Program för ett 

integrerat samhälle 

Servicekontorets beslut 

A.rbetslivsförvaltningen har skickat ut uppföljning av Program för ett integrerat 

samhälle. Varje förvaltning och bolag ska besvara ett antal frågor som sedan 

skickas till Arbetslivsförvaltningen. 

Målområdet "Trygghet" i programmet beskrivs så här: 

"I Borås Stad ska alla invånare känna sig uygga. 
Borås Stad ska medverka för att nyanlända får 
forntsättningar att delta i samhället, skapa ett kontaktnät 
samt möjlighet att delta i föreningslivet. Borås Stad ansvarar 
för att personalen i förskola, skola och individ- och familje
omsorg har kunskap om olika kulturer. Kommunen 
ska sträva efter att äldre personer med funktionsnedsättning 
får hjälp på sitt modersmål." 

Fråga 1: Vilka typer av trygghetsskapande åtgärder arbetar ni med idag, eller har far avsikt 

att arbeta med? 

.fråga 2: Vilka satsningar genomfiir ni eller har flir avsikt att genomfara fdr att iika det 

sociala deltagandet hos berörda grupper? 

Fråga 3: Hur arbetar ni fiir att inkludera berb"rda grupper i verksamheten och särskilt i 

.frågor som påverkar dem. 

De flesta av Servicenämndens verksamheter vänder sig inte direkt mot 

medborgarna och verksamhetema bedrivs enligt beställar- utförarkonceptet. 

Det innebär att det är beställaren som avgör vad som· ska utföras och till vilka 

nivåer kvalitets- och servicemässigt. De tre frågorna ovan är inte tillämpliga på 

Se1.-vicenämndens verksamhetsområden. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Uppföljning Program för ett integrerat samhälle

2. Missiv

Beslutet expedieras till 

1. A.rbetslivsnämnden

Servicenämnden 
Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress Hemsida 

Pantängen, Västerängsgatan boras.se 
6 

E-post 

servicekontoret@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl
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1V0 
Kenneth Lundqvist 

Förvaltnings chef ��at1�Carina Andersson 

Avdelningschef 



Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl

Anna Thuresson 
Handläggare 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-03-26 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00010 3.4.4.25 

Tjänstemannaremiss: Uppföljning på Program för ett 
integrerat samhälle 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättad uppföljning av ”Program för ett 
integrerat samhälle” och översänder den till Arbetslivsnämnden.   

Sammanfattning 
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. 
Arbetet med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle. 
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare 
födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands, vilket motsvarar ca 25 
procent av kommunens invånare.  

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga 
nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden 
utifrån sina respektive ansvarsområden. Med anledning av detta har 
Arbetslivsnämnden skickat ett antal frågor om integrationsinsatser under 2018. 
De frågor som Sociala omsorgsnämnden ska besvara är frågor inom 
programområdet arbete.    

Ärendet i sin helhet 
I Programmet för ett integrerat samhälle står följande beskrivet ”Arbetet är 
nyckeln till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen 
försörjning, genom anställning eller eget företagande. Vi ska samverka med 
andra myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få praktisera på 
arbetsplatser så snart det är möjligt. Borås Stad ska vara ett föredöme i att 
anställa personal av annan etnisk bakgrund. Kunskap hos personalen om andra 
kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet 
och interkulturell kunskap ska vara en merit vid rekrytering. Borås Stad ska 
stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet är 
utvecklande och kan vara lönsamt för företaget.” 

Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. 
Arbetet med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, 
som fastställdes i kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018. 
Programmet för ett integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen 
och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser. 
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Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga 
nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden 
utifrån sina respektive ansvarsområden. Fokus under 2018 är på två av 
programmets sju programområden: arbete och boende. Sociala 
omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att rapportera följande frågor: 

På vilket sätt har Sociala omsorgsförvaltningen utvecklat arbetet för att anordna 
praktikplatser? 
Sociala omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med att anordna praktikplatser 
genom samarbete med vuxenutbildningens vård- och omsorgsutbildning, 
ungdomsgymnasiets vård- och omsorgsutbildning och barn- och 
fritidsutbildning. Sociala omsorgsförvaltningens deltar i en lokal styrgrupp i 
VO-college där både facket, arbetsgivare, lärare och rektorer finns 
representerade.  

Från och med januari 2018 är HR-funktionen vid Sociala omsorgsförvaltningen 
ett stöd i att samordna praktikplatser och till viss del utbildningar.  

Under 2018 har två personer tagits emot för att göra språkpraktik i Daglig 
verksamhet. En av dessa personer gick vidare till studier på 
Omvårdnadsprogrammet. 

Hur många praktikanter har Sociala omsorgsförvaltningen tagit emot i sina verksamheter? 
Under våren 2018 har Sociala omsorgsförvaltningen erbjudit 16 platser till 
vuxenutbildning vård- och omsorgsutbildning och 7 platser till 
Almåsgymnasiets vård- och omsorgsutbildning, samt 6 platser till barn- och 
fritidsutbildning. 

Under hösten 2018 har 14 platser erbjudits till vuxenutbildning vård- och 
omsorgsutbildning, Almåsgymnasiet har erbjudits 19 platser till vård- och 
omsorgsutbildningen och 14 platser till barn- och fritidsutbildning.  

Under 2018 har Sociala omsorgsförvaltningen medverkat i en utbildningsdag 
för vårdlärare för att öka deras kunskap om området funktionsnedsättning i 
syfte att motivera elever att söka praktik hos förvaltningen. Enhetschefer har 
även medverkat i informationstillfällen på barn- och fritidsprogrammet och 
sitter med i programrådet för barn- och fritidsprogrammet och vård- och 
omsorgsprogrammet.  

På vilket sätt har Sociala omsorgsförvaltningen utvecklat arbetet för att anställa personer med 
annan etnisk bakgrund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i Sverige, 
vars båda föräldrar är födda utomlands? 
För att säkerställa att förvaltningen rekryterar rätt person till rätt tjänst använder 
sig förvaltningen av så kallad kompetensbaserad rekrytering. Genom att arbeta 
strukturerat och kompetensbaserat minimeras risken för felrekryteringar och en 
icke diskriminerande rekryteringsprocess säkerställs. I en kompetensbaserad 
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rekrytering ska inte några andra ovidkommande faktorer än kompetens påverka 
rekryteringsprocessen. För detta krävs största möjliga objektivitet och 
uppmärksamhet på risken för att vi omedvetet tänker och agerar utifrån våra 
egna, subjektiva referensramar. När vi gör urval av sökande utifrån 
genomtänkta och relevanta krav för tjänsten riskerar vi inte heller att 
diskriminera någon vare sig direkt eller indirekt. Enligt Sociala 
omsorgsförvaltningens plan för lika rättigheter och möjligheter är flerspråkighet 
och interkulturell kunskap meriterande. Kunskap om andra kulturer ökar 
möjligheterna att ge fler invånare likvärdig service. Förvaltningen ska eftersträva 
en jämn fördelning av antal män och kvinnor på en arbetsplats. Detta kan 
uppnås genom en kompetensbaserad rekrytering som är mångfaldsorienterad, 
d.v.s. att man tar tillvara individuella olikheter hos dem som uppfyller
kompetenskraven.

Under 2018-2019 är HR-funktionens mål att utveckla arbetet med kompetens i 
förvaltningen och stärka chefens arbete i rekryteringsprocessen.   

Sociala omsorgsförvaltningen är från 2018 en av förvaltningarna som är med i 
integrationsmodellen som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Jobb 
Borås och förvaltningar i Borås Stad. Syftet med integrationsmodellen är att 
tidigt få personer med invandrarbakgrund in i arbetslivet, öka motivering till 
vidareutbildning och samtidigt möta ett rekryteringsbehov i verksamheter med 
brist på sökande till lediga tjänster eller vikariat. 

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden

Yvonne Persson 
Ordförande 

Monica Svensson 
Förvaltningschef 



Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Jessika Olausson 
Handläggare 
033 357429 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-01-16 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00029 1.2.3.25 

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 

Tekniska förvaltningens svar 

Arbete 
Fråga 1: 

- På vilket sätt samverkar ni eller har för avsikt att samverka med andra
myndigheter och näringsliv för att öka antalet nyanlända som kommer ut i praktik?

Förvaltningen tar emot praktikanter i den utsträckning vi har kapacitet
för handledning. Delar av vår verksamhet har säkerhetskrav som i sin
tur ställer krav på språkkunskaper.

Fråga 2: 

- På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt att arbeta för att fler nyanlända ska
komma ut på praktik och/eller få en anställning inom er förvaltning/ bolag?

- Vilka strategier använder ni er av?
- Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra?

Vi är positiva till att emot praktikanter i den utsträckning vi har
kapacitet för handledning. Förvaltningen arbetar med
kompetensbaserad rekrytering, vilket säkerställer att vi helt fokuserar på
kompetens hos de som söker arbete hos oss och säkerställer därför
möjligheten till en ökad mångfald bland förvaltningens medarbetare.

Trygghet 
Fråga 1: 

- Vilka typer av trygghetsskapande åtgärder arbetar ni med idag, eller har för avsikt
att arbeta med?

Belysning av gator, lekplatser och parker skapar en tryggare miljö för
alla. Genom att förvaltningen beskär mörkt buskage och belyser stråk i
stadens parker och andra mörka grönområden ökar känslan av trygghet.

Fråga 2: 

- Vilka satsningar genomför ni eller har för avsikt att genomföra för att öka det
sociala deltagandet hos berörda grupper?

En grundbetingelse är att lekplatser utformas för alla. Lekplatsen ska
vara en mötesplats med aktiviteter där både barn och vuxna deltar.
Förvaltningen arbetar med projektet Borås rent och snyggt.
Förvaltningen har investerat i nya papperskorgar med komprimering
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där man som medborgare slänger sitt avfall på stan. En ren och snygg 
stad ökar tryggheten och trivseln för boende. 

Fråga 3: 

- Hur arbetar ni för att inkludera berörda grupper i verksamheten och särskilt i
frågor som påverkar dem?

Förvaltningen genomför varje år medborgardialoger där man som
medborgare har möjlighet att träffa representanter för förvaltningen. I
förvaltningens synpunktshanteringssystem har man som medborgare
möjlighet att lämna in förslag på trygghetsskapande åtgärder.

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden

Tekniska nämnden 

Gunnar Isackson 

Förvaltningschef 

Jessika Olausson 

Chef för HR-funktion 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle – 
redovisning av fokusområdena Arbete, Trygghet och 
Folkhälsa 
Arbetslivsnämndens diarienummer: 2018-00006 1.2.3.25 

Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Borås Stads program 
för integrerat samhälle redovisar den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad ska agera.  
Arbetslivsnämnden ansvarar för uppföljning av programmet. Fokusområden 2018 har varit 
Arbete,  Boende, Trygghet och Folkhälsa. Dessa är fyra av programmets sju programområden. 
De övriga tre områdena är Delaktighet, Kultur och Utbildning.  

Uppföljning som efterfrågas för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens del är inom 
områdena Arbete, Trygghet och Folkhälsa.   
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lämnar följande redovisning:  

Arbete 
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning, genom anställ-
ning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få 
praktisera på arbetsplatser så snart det är möjligt.  
Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund. Kunskap hos personalen om 
andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap 
ska vara en merit vid rekrytering.  
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet är utvecklande och kan vara 
lönsamt för företaget.  

Gäller alla nämnder och kommunala bolag 
Fråga 1  
- På vilket sätt samverkar ni eller har för avsikt att samverka med andra myndigheter och
näringsliv för att öka antalet nyanlända som kommer ut i praktik?

Samverkan sker i olika forum t ex programråd som finns både inom gymnasie- och
vuxenutbildning.
VUX samverkar med näringslivet och andra förvaltningar såsom Arbetslivsförvaltningen (ALF)
och andra myndigheter såsom Arbetsförmedlingen (AF). VUX har även fått en del uppdrag
under året som berör området t.ex. kombinera SFI med praktik.
Vuxenutbildningens samverkan med Arbetslivsförvaltningen (ALF) och Arbetsförmedlingen
(AF) sker inom flera olika projekt. Integrationsmodellen är ett exempel på en sådan samverkan
där AF och ALF tar fram personer som står långt från arbetsmarknaden med utländsk bakgrund.
Personen genomför en trestegsmodell som innebär att;
Steg 1 Personen får göra praktik 4-6 månader inom kommunens verksamheter där det råder en
brist på personal, tex. barnskötare, vård och omsorg, lokalvård, kock. Samtidigt läser de SFI halva
tiden.
Steg 2 Personen går 2 dagar på vuxenutbildningen och läser SFI och yrkeskurs och praktiserar tre
dagar under 4-6 månader.
Steg 3 Personen går in och läser en kombinationsutbildning inom det område som personen
praktiserat vilket innebär att de läser SFI/SVA kombinerat med yrkeskurser som resulterar att de
får en utbildning inom något av våra bristyrken. Kan ta 1-2 år beroende på vilken yrkesutbildning
det gäller. I kombiutbildning ingår alltid minst 15% praktik på en arbetsplats. Praktiken sker både
inom kommunal och privat regi.
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Fråga 2: 

- På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt att arbeta för att fler nyanlända ska
komma ut på praktik och/eller få en anställning inom er förvaltning/ bolag?

- Vilka strategier använder ni er av?

- Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra?
Redovisning: Förvaltningen följer det personalpolitiska programmet och ser mångfald i form av
olikheter i kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar som en styrka
att ta tillvara. Genom att arbeta med tydliga kravprofiler och kompetensbaserad rekrytering är
ambitionen att rätt person anställs för rätt tjänst. Flerspråkighet och interkulturell kunskap är
värdefulla resurser inom våra verksamheter då vi skall möta behoven hos våra elever. I takt med
att andelen nyanlända elever ökar så är det en kompetens som särskilt lyfts fram i våra
rekryteringar till verksamhet inom bland annat språkintroduktion, yrkesintroduktion och SFI. Då
skolan har ett demokratiskt uppdrag ser förvaltningen det som viktigt att strukturen bland
anställda i form av olika bakgrund, kompetens och erfarenheter i stor utsträckning speglar
strukturen i samhället. I alla nämndens verksamheter finns personal med annan etnisk bakgrund t
ex ledare, lärare, elevassistenter, språkstödjare, skolvärdar och inom extratjänster.
Gymnasieskolorna tar emot elever från SFI på praktik inom t ex serviceorganisationen. Under
praktiken deltar eleverna på t ex APT för att erbjudas fler tillfällen att utveckla svenskan.

Trygghet 
I Borås Stad ska alla invånare känna sig trygga. Borås Stad ska verka för att nyanlända får förutsättningar att 
delta i samhället, skapa ett kontaktnät samt möjligheter att delta i föreningslivet.  
Borås Stad ansvarar för att personalen i förskola, skola och individ- och familjeomsorg har kunskap om olika 
kulturer. Kommunen ska sträva efter att äldre och personer med funktionsnedsättning får hjälp på sitt modersmål. 
Gäller alla nämnder och kommunala bolag  

Fråga 1 
- Vilka typer av trygghetsskapande åtgärder arbetar ni med idag, eller har för avsikt att arbeta
med?
Redovisning: Skollagen föreskrivet att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever
tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Detta är utgångspunkten för
arbetet inom förvaltningens alla verksamheter. Årligen görs en  skolklimatundersökning där alla
elever besvarar frågor inom tre olika områden, varav Trygghet är ett. Elevernas skattning av
tryggheten i skolan är hög. Samtidigt med skolklimatundersökningen kartläggs elevernas
upplevelse av förekomsten av diskriminering och kränkande behandling. Dessa kartläggningar
sammanställs på olika nivåer och resultaten utgör underlag för förbättrings- och
utvecklingsåtgärder.

Fråga 2 
- Vilka satsningar genomför ni eller har för avsikt att genomföra för att öka det sociala
deltagandet hos berörda grupper?
Fråga 3
- Hur arbetar ni för att inkludera berörda grupper i verksamheten och särskilt i frågor som
påverkar dem?
Redovisning: Alla elever ingår i den ordinarie verksamheten, som ska utgå från elevernas olika
förutsättningar och behov. Metoderna varierar utifrån målgrupp och utbildningsform.
Uppföljning av elevernas upplevelse av delaktighet görs i den årliga skolklimatundersökningen
där resultatet utgör underlag för förbättrings- och utvecklingsåtgärder.
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Folkhälsa 
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Generella och 
selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnande insatser för integration, delaktighet och 
trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet.  
Många flyktingar har trauman som behöver bearbetas. Borås Stad ska i samverkan med andra utreda möjlig-
heter till rehabilitering.  
Gäller: Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Ar-
betslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden  

Fråga 1 
- På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att förbättra hälsan hos
socioekonomiskt utsatta grupper?

Redovisning:  Alla elever har lika rättigheter till utbildning. Elever som har svårigheter att nå
utbildningsmålen ska ges stöd. Det finns ett samband mellan lärande och hälsa, i första hand den
psykiska hälsan. Hälsan har stor betydelse för elevens skolprestationer, välbefinnande och
möjlighet att fungera i skolan. Omvänt har elevens skolprestationer stor betydelse för hälsan.
Genom att fokusera på alla elevers rätt att nå målen och tidigt identifiera eventuella avvikelser i
måluppfyllelsen, samt att såväl se över undervisningen som tillgodose elevens individuella behov
av insatser, ökar förutsättningarna för att förbättra både lärandet och hälsan. Elevhälsans
främjande och förebyggande arbete utgör också en viktig del i detta arbete.

- Vilka utbildningssatsningar erbjuds inom hälsoområdet?

Redovisning: På personalsidan erbjuds och anordnas främst intern kompetensutveckling inom
förvaltningen men även i samverkan med andra förvaltningar.
För samtliga elever i gymnasieskolan erbjuds hälsosamtal i årskurs 1 där fokus är på elevens
välmående och hälsa. Samtalet är till sin karaktär utvecklande och hälsofrämjande för den
enskilde eleven. Statistiskt underlag från samtalen möjliggör för skolorna att identifiera, analysera
och åtgärda behov av utbildningsinsatser för såväl personal som elever.
Även i kurser som t ex  idrott och hälsa lyfts hälsoaspekter för att öka elevens egen kunskap om
och möjlighet att påverka sin egen situation.
- Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra som medverkar till en bättre hälsa? Det
kan exempelvis vara aktiviteter kopplade till utbildning, socioekonomiska förhållande, en-samhet, inflytande,
socialt och kulturellt deltagande eller något annat som i sin tur leder fram till en ökad hälsa.
Redovisning: Se ovan.

Fråga 2 
- På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta samverkande med insatser för integration,
delaktighet och trygghet?
Redovisning: Inom förvaltningen och i samarbete med andra förvaltningar pågår arbetet med att
gemensamt ta ansvar för barn och unga. Detta inbegriper insatser för integration, delaktighet och
trygghet. Fokus är främst på fullföljda gymnasiestudier. Även inom övriga utbildningsformer är
målsättningen att eleverna ska fullfölja påbörjad utbildning.

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 

Christer Samuelsson 
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Datum 
2019-01-14 

PM 2018  
Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 

Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med dessa frå-
gor utgår från ”Program för ett integrerat samhälle”. Programmet för ett integrerat samhälle pe-
kar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämn-
der och styrelser. Borås stads integrationsarbete ska främja jämlikhet, delaktighet och inflytande i 
samhället på lika villkor utifrån varje individs förutsättningar och behov. Integrationsarbetet ska 
genomsyra all kommunal verksamhet. Segregation är ett begrepp som ofta förekommer när man 
diskuterar integrationspolitik. Men vad är segregation och hur kopplar vi det till integrationsar-
betet? Delmos1definition av segregation handlar om en uppdelning utifrån socioekonomisk sta-
tus, etnicitet eller demografi vilket i praktiken innebär en koncentration av människor med lik-
nande bakgrund i ett bostadsområde, en skola eller för den delen på arbetsmarknaden. Segregat-
ion innebär också att människor lever och verkar separerade från varandra, faktorer som lätt kan 
skapa främlingsfientlighet, otrygghet, rädsla. Det innebär också svårigheter att ta sig vidare och 
minskar förutsättningarna till ett bättre liv.  

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga nämnder/förvalt-
ningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive ansvarsom-
råden. Fokus under 2018 kommer att ligga på fyra av programmets sju programområden. Föru-
tom Arbete och Boende, som har funnits med sedan Pm:et började skickas ut, kommer även om-
rådena Trygghet och Folkhälsa lyftas fram. Därför skickar vi ut ett antal frågor till samtliga nämn-
der och styrelser om nämndernas och Kommunala bolags integrationsinsatser under 2018.  

Svaren ska vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2019-03-31.   

Målgruppen för Program för ett integrerat samhälle 
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda i Sverige 
vars båda föräldrar är födda utomlands. Denna målgrupp motsvarar ca 29,8 procent av kommu-
nens invånare (33137 personer 2017-12-31, varav 16663 kvinnor och 16474 män), vilket är en ök-
ning från föregående års siffror med 0,8 %.  

Målområden.  
Sedan Pm:et började skickas ut 2015 har främst två målområden visat sig vara viktiga utvecklings-
områden, boende och arbete. Boende och arbete är också områden som i flera undersökningar 
visat sig vara betydelsefulla och viktiga komponenter kopplat till övriga målområden. För att få 
ett långsiktigt perspektiv på integrationsarbetet kopplat till dessa områden har vi valt att följa upp 
resultaten även i år. Förutom arbete och boende har vi denna gång valt att lägga ett extra fokus på 
trygghet och folkhälsa. I medborgarundersökningen från hösten 2017, som Statistiska centralby-
rån utför, framgår exempelvis att medborgarna i Borås känner sig mindre trygga än medelvärdet 
för riket. Fritid- och folkhälsoförvaltningen visar i Välfärdsbokslutet 2016 att det finns en tydlig 
koppling mellan hälsa och utbildningsnivå. Medellivslängden generellt i Sverige ökar. Man ser 

1 https://www.delmos.se/om-segregation/ 

https://www.delmos.se/om-segregation/
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dock en större skillnad mellan grupper med låg respektive hög utbildning än mellan kvinnor och 
män där den stora skillnaden tidigare fanns.   

Arbete och prognos 
Prognosen för arbete som Arbetsförmedlingen tagit fram för 2018 och fem år framåt visar på 
fortsatt ökning av arbetskraftsbehov inom hela 12 av 15 yrkesområden. Trenden där arbetsgi-
varna i allt större utsträckning kräver minst gymnasial utbildning håller dock i sig. Detta gäller 
även inom allt fler yrken där utbildningskraven traditionellt sett har varit låga. Bristen på kvalifice-
rad arbetskraft ökar chansen för den som är nyutexaminerad att komma in på arbetsmarknaden. 
Ökad efterfrågan inom offentliga tjänster, såsom utbildning samt hälso- och sjukvård medför ett 
större tryck på både eftergymnasiala såväl som gymnasiala utbildningar med yrkesinriktning.  

Enligt Arbetsförmedlingen befann sig 3855 personer, i Borås Stad, öppet arbetslösa eller i pro-
gram i november månad 2018. Det innebär en minskning på 122 personer sedan 2017, samma 
period. Av dessa var 1850 utomeuropeiskt födda och totalt 2398 utrikesfödda. Av sammanlagt 
466 arbetslösa ungdomar mellan 18-24 år var 255 utrikesfödda. Skillnaden i sysselsättningsgrad 
mellan inrikes- och utrikesfödda kan delvis förklaras av faktorer som lägre utbildningsgrad, bris-
tande språkkunskaper, arbetsmarknadens sammansättning samt mindre kontaktnät. En del av 
glappet kan troligen även förklaras med diskriminering på arbetsmarknaden vilket har påvisats i 
ett antal studier exempelvis Agerström et al 20122. Som framgår av Länsstyrelsens rapport3 har 
afrosvenskar födda i Sverige, med minst en förälder född i Afrika söder om Sahara, med en treå-
rig postgymnasial utbildning, drygt 49% lägre disponibel inkomst än den övriga befolkningen 
med motsvarande utbildningsnivå. 

Under 2018 tog Borås emot 573 flyktingar varav 297 var 20 år eller äldre. Av dessa hade 38% 
minst 10 års utbildning eller längre. De som inte hade någon utbildning eller där uppgift saknas 
var 34%. Det innebär en något minskad andel jämfört med 2016. 

Personalekonomisk redovisning 2017 visar på en ökning med 1,3% av antalet utrikesfödda eller 
inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar, som är anställda inom Borås Stad. Av sammanlagt 
8483 tillsvidareanställda var 796 utomeuropeiskt födda. Motsvarande siffror bland visstidsan-
ställda består av 309 utomeuropeiskt födda av sammanlagt 1442 personer. För att de anställda ska 
spegla befolkningssammansättningen i kommunen skulle en ökning med dryga 4 % behöva ske. 
Man kan också se en ökning på chefsnivå med ca 1,5%. Flest anställda med utländsk bakgrund 
finns inom städ-, tvätt- och förrådsarbete medan den största ökningen skett inom förskola och 
skola. 

Boende 

I Borås Stads bostadsområden samt orter fanns under 2017 sammanlagt 52897 olika bostadsupp-
låtelser som i sin tur bestod av 24380 hyresrätter, 9592 bostadsrätter samt 18922 äganderätter. 
Områdena ser väldigt olika ut i fördelningen av respektive bostadsupplåtelse vilket innebär att 
vissa delar har flest hyres- och bostadsrätter medan andra områden nästan enbart består av ägan-
derätter. Generellt kan man se en ökad inflyttning till kommunen och de områden där denna är 
mest markant är i de två särskilt utsatta områdena Hässleholmen och Norrby. 4  

2 Agerström J.;Björklund, F., Carlsson, R. och Rooth, D. (2012). ”Warm and competent Hassan=Cold and incompe-
tent Eric: A harsh equation of real life hiring discrimination”. Basic and Applied Social Psychology, 34(4), 359-366. 
3 Länsstyrelsen i Stockholm, rapport: Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden. 
4 Stadsledningskansliet CKS, 2018: ”Kartläggning, behovsanalys samt plan för det fortsatta arbetet i syfte att identifi-
era utvecklingsområden och insatser för att minska och motverka segregation i Borås Stad” 
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I Handlingsplan för Bostadsbyggande framgår att sammantaget omkring 912 bostäder prognosti-
ceras färdigställas genom nyproduktion 2017 och 619 bostäder 2018 samt 593 bostäder under 2019. 

Färdigställda bostäder enligt ovan omfattar samtliga bostäder; villor, bostadsrätter, hyresrätter och 
övriga boendeformer. Merparten av dessa är inte anpassade för målgruppen nyanlända, eftersom 
kostnaderna är för höga.5 

Hemlöshet 

Socialstyrelsens definition av hemlöshet är bredare än det begrepp som är vanligt att man använ-
der i dagligt tal. Det handlar inte enbart om en situation där individen är tvungen att sova ute eller 
på något härbärge utan innefattar både hemlöshetssituationer med akut brist på någonstans att bo 
och mer långvariga boendeformer som på grund av olika kontraktsformer inte kan likställas med 
ett eget boende. 

I den årliga kartläggningen av hemlösheten i Borås Stad som tagits fram av Individ- och familje-
omsorgsnämnden kan man se en ökning av antalet hemlösa med ca 90 personer, från 264 år 2017 
till 354 personer år 2018. Av dessa personer har 13 personer kommit till Sverige utifrån anknyt-
ning. Till detta tillkommer också ett stort mörkertal.6 En del av problemet hänger samman med 
att bostadsbristen är stor i Borås och att hyresnivåerna är höga, särskilt för en person som har 
försörjningsstöd. Hemlösheten inverkar negativt på en rad områden som skola, fritid och sociala 
relationer. 

Trångboddhet 

Även trångboddhet är ett problem där mörkertalet är stort. Det finns riktlinjer för hur många 
personer som anses lämpligt bo i lägenheter av olika storleksgrad. Detta är svårt att kontrollera på 
grund av att familjer växer under pågående avtal med ökande barnaskara eller familj och släkt 
som flyttar in. I Borås Stad finns det 11 bostadsområden som har över 100 hushåll med fem eller 
fler personer i hushållet. Flest hushåll har Hässleholmen med 424 stycken. Detta är också ett om-
råde som består av flest andel hyresrätter. 

Trygghet 

I Statistiska centralbyråns medborgarundersökning från 2017, framgår att Borås Stads medbor-
gare ger bra betyg till möjligheten att få arbete medan bostadsfrågan får lågt betyg. Om man jäm-
för invånarna i Borås med övriga riket hamnar man mycket lägre vad gäller känslan av trygghet. 
Ett lägre betyg ges också till förskola, grundskola samt äldreomsorg och förtroendet för kommu-
nens politiker och högre tjänstemän får ett lågt betyg såväl i Borås som i övriga riket. Cirka en 
tredjedel av Borås Stads invånare, ålder 16-84, jämt fördelat mellan könen, anger att de saknar 
tillit till andra, vilket är högre än genomsnittet i riket.  

Tryggheten bland ungdomar varierar mellan bostadsområdena. Ungdomar i Hässleholmen, Hulta 
och Norrby känner sig mindre trygga i sina område än övriga unga. Borås Stads Lupp 20177 visar 
att andelen unga, speciellt flickor, som känner sig trygga i centrum och i lokaltrafiken är något 
lägre. 

Brottslighet 

5 Borås Stadsrevision: Granskningsrapport ”Borås Stads flyktingmottagande” 
6 Individ- och familjeomsorgsförvaltningen: Kartläggning av hemlösheten i Borås 2018 
7 LUPP- Ung i Borås, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, 2017 
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I Lägesbild för Borås Stad 2016 märks en ökning av antalet anmälda våldsbrott sedan 2015 med 
nästan 100 anmälningar. Däremot har de anmälda våldsbrotten minskat i de områden där boende 
känner sig minst trygga. Den generella brottsutvecklingen har förhållit sig ganska jämn mellan 
2012-2016.  

Hälsa 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen visar i Välfärdsbokslutet 20168 att det finns en tydlig koppling 
mellan hälsa och utbildningsnivå. Resultaten visar på en tendens att fler barn saknar någon vuxen 
att ty sig till och att allt fler barn går ur skolan utan tillräckliga betyg. Det finns skillnader mellan 
olika geografiska områden, likaså finns en skillnad mellan åldersgrupper och kön. Man ser också 
att andelen unga som tränar på fritiden minskar. Hälsa är också kopplat till uppväxtvillkor och en 
större andel av de barn som har en utländsk bakgrund lever i ekonomiskt utsatta hushåll än barn 
med svensk bakgrund. Denna skillnad i uppväxtvillkor ökar inte bara risken för ohälsa utan 
skapar en minskad tillit och gemenskap i samhället i stort.  

Arbete 
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning, genom anställ-
ning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få 
praktisera på arbetsplatser så snart det är möjligt.  

Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund. Kunskap hos personalen om 
andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap 
ska vara en merit vid rekrytering. 

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet är utvecklande och kan vara 
lönsamt för företaget. 

Gäller alla nämnder och kommunala bolag 

Fråga 1 
På vilket sätt samverkar ni eller har för avsikt att samverka med andra myndig-
heter och näringsliv för att öka antalet nyanlända som kommer ut i praktik? 

Svar:  
Vård- och äldreförvaltningen (VÄF) har en kontinuerlig samverkan med Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen (GVUF) i form av löpande avstämningar samt programråd 
två gånger per år. Syftet är att kvalitetssäkra utbildningarna och skapa bästa förutsättning-
arna för elevernas anställningsbarhet efter avslutad utbildning. Kombinationen arbets-
platsförlagt lärande och skolundervisning är en förutsättning för att underlätta inträdet på 
arbetsmarknaden.    

VÄF har även samverkan med Arbetslivsförvaltningen (ALF) avseende enskilda place-
ringar av praktik och arbetsmarknadsanställningar, exempelvis extratjänster samt sats-
ningen Integrationsmodellen. Det sistnämnda är ett samarbete mellan Arbetsför-
medlingen, Jobb Borås (ALF) och andra förvaltningar i Borås Stad. Syftet är att tidigt få 
nyanlända ut i arbetslivet, öka motivering till vidareutbildning och samtidigt möta ett re-

8 Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Välfärdsbokslut 2016 – för ökad kunskap om hälsa och välfärd 
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kryteringsbehov inom bristyrken. Målet är att deltagarna i Integrationsmodellen påskyn-
dar inlärningen av svenska språket, erhåller utbildning samt ökat intresse att arbeta inom 
branscher som är i behov arbetskraft. Satsningen sker med anpassat upplägg, olika ”spår”, 
utifrån yrkesområde. 

Sjuhärad är regionalt certifierade inom Vård- och omsorgscollege (VO-College).  VO-
College är en samverkansform mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbild-
ningsanordnare som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög 
kvalité. Samverkan finns på lokal och regional nivå, och utgår från tio kvalitetskriterier. 
För att ytterligare stärka samverkan kommer Borås Stad tillsammans med Bollebygds 
kommun under våren 2019 ansöka om att bli även lokalt certifierade. Övriga kommuner 
inom Sjuhärad (Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo) är sedan juni 2018 redan 
lokalt certifierade. Ett av de regionala målen avser breddad rekrytering för att möta kom-
petensförsörjningsproblematiken inom vård- och omsorgssektorn. Nyanlända utgör en 
del av den breddade rekryteringen och en av satsningarna inom ramen för VO-College är 
att implementera Språkombud i verksamheterna för att öka förutsättningarna för en 
språkutvecklande arbetsplats, det kan bland annat handla om att stödja de som har ett an-
nat modersmål än svenska.  

Fråga 2: 
På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt att arbeta för att fler nyanlända ska 
komma ut på praktik och/eller få en anställning inom er förvaltning/ bolag?  
Vilka strategier använder ni er av?  
Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra? 

Svar:  
VÄF har en övergripande strategisk kompetensförsörjningsplan för att på ett långsiktigt 
och övergripande tillvägagångssätt ta tillvara, utveckla och styra medarbetarnas och orga-
nisationens kompetens för att uppnå verksamhetsmålen. Verksamhetsspecifika planer uti-
från aktuella bristyrken, exempelvis undersköterska, är under upparbetning. Planerna ut-
går delvis från Sveriges Kommuner och Landstings 9 strategier, däribland ”breddad rekry-
tering”.  

Som en del av den pågående satsningen Integrationsmodellen planeras även ytterligare ett 
spår tillkomma, för personer som befinner sig i etableringssystemet. VÄF kommer även i 
samband med detta att utbilda och införa Språkombud. Ett språkombud är medarbetare 
med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar 
med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre 
kommunikation. Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än 
svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning. 

I arbetet för ”breddad rekrytering” är inkluderande kommunikation viktigt. Genom att 
medvetet arbeta med mångfald och jämställdhet vid ambassadörskap och utformning av 
marknadsföringsmaterial kan VÄF bidra till att fler identifierar sig med en yrkesroll inom 
vård- och omsorgssektorn. Ett exempel på inkluderande marknadsföring och rekrytering 
är Inspirationsmässan där VÄF utgör en engagerad part. Mässan är ett samarbete mellan 
Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Arbetsförmedlingen och har genomförts två år 
i rad och planeras även för 2019. Syftet är att väcka intresse för att få fler att utbilda sig 
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och inspirera till studier och yrkesval inom vård och omsorg. Mässan riktar sig mot ar-
betssökande, skolungdomar och nyanlända. På plats under mässan finns tolkar, för de 
mest vanligt förekommande språken, representerade samt studie- och yrkesvägledare. 

Boende  
Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi ska verka för att ett varierat 
utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett blandat boende. 

Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det kan ske med lokaler för exem-
pelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter. Borås Stad ska stötta nätverk som erbjuder aktiviteter för bo-
ende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling. 

Gäller Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunala bostadsbolag. 

Fråga 1 

 På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att tillgodose behovet av bostäder
med rimliga boendekostnader?

Fråga 2 

 På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att motverka diskriminering och
segregation på bostadsmarknaden?

Fråga 3 

 På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta med socialt hållbar stadsutveckling?

Trygghet 
I Borås Stad ska alla invånare känna sig trygga. Borås Stad ska verka för att nyanlända får förutsättningar att 
delta i samhället, skapa ett kontaktnät samt möjligheter att delta i föreningslivet. 

Borås Stad ansvarar för att personalen i förskola, skola och individ- och familjeomsorg har kunskap om olika 
kulturer. Kommunen ska sträva efter att äldre och personer med funktionsnedsättning får hjälp på sitt modersmål. 

Gäller alla nämnder och kommunala bolag 

Fråga 1 
Vilka typer av trygghetsskapande åtgärder arbetar ni med idag, eller har för avsikt 
att arbeta med? 

Svar:  
Vård- och äldrenämnden samordnar arbetet med trygg och säker vård och omsorg. I organisat-
ionen finns en förebyggande enhet som är en bärande och viktig samordningsfunktion i det 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet för äldre.  

 Främjande och förebyggande insatser för seniorers välbefinnande och trygghet (t ex bryta
ofrivillig ensamhet)
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 Förebygga brott mot äldre (t ex "säkra insläpp", senioren ska veta vem som släpps in i bo-
staden)

 Våld i nära relationer (t ex att inte normalisera våld och se det som en del av "sjukdo-
men")

 Trygg och säker utemiljö både för seniorer och personal

Fråga 2 
Vilka satsningar genomför ni eller har för avsikt att genomföra för att öka det soci-
ala deltagandet hos berörda grupper? 

Svar: 

 Mötesplatserna arbetar för att skapa riktade aktiviteter för att öka det sociala deltagan-
det.

 Två seniorhälsokonsulenter arbetar med uppsökande förebyggande hembesök för att
öka det sociala deltagandet samt bryta ofrivillig ensamhet

Fråga 3 
Hur arbetar ni för att inkludera berörda grupper i verksamheten och särskilt i frå-
gor som påverkar dem? 

Svar: 

 Mötesplatserna aktiviteter bygger på aktiva önskemål från besökarna

 Seniorhälsokonsulenterna lyssnar in specifika önskemål som förmedlas vidare till berörda
verksamheter

Folkhälsa 

Gäller: Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Ar-
betslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden 

Fråga 1 
På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att förbättra hälsan hos so-
cioekonomiskt utsatta grupper? 

Svar: 

 Riktade hälsofrämjande aktiviteter i socialt utsatta områden i form av senior school.

 Mötesplatsernas aktiviteter är kostnadsfria att delta på

Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Generella och se-
lektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnande insatser för integration, delaktighet och 
trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet. 

Många flyktingar har trauman som behöver bearbetas. Borås Stad ska i samverkan med andra utreda möjlig-
heter till rehabilitering. 
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Vilka utbildningssatsningar erbjuds inom hälsoområdet? 

Svar:  

 Hälsopedagoger anställda på mötesplatserna har riktade föreläsningar om kost, fysisk akti-
vitet och hälsa.

 Senior school

Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra som medverkar till en
bättre hälsa? Det kan exempelvis vara aktiviteter kopplade till utbildning, socioe-
konomiska förhållande, ensamhet, inflytande, socialt och kulturellt deltagande el-
ler något annat som i sin tur leder fram till en ökad hälsa. 

Svar:

 Senior school

 Medborgardialog har genomförts med huvudämne kost

 Förebyggande hembesök genomförs av seniorhälsokonsulenter för att bryta ofrivillig en-
samhet

 Mötesplatserna genomför kurser inom välfärdsteknik för att motverka digitalt utanför-
skap

 Mötesplatserna erbjuder en stor bredd på aktiviteter i form av bland annat bokcirkel,
yoga, matlag, utflykter, promenadgrupper, dans

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

Svar: 

 Arbete med att utforma aktiviteter för att nå grupper som idag inte söker sig till
mötesplatserna



Arbetsförvaltningens svar 

Målområde arbete 

Fråga 1. På vilket sätt samverkar ni eller har för avsikt att samverka med andra 

myndigheter och näringsliv för att öka antalet nyanlända som kommer ut i praktik? 

Flera verksamheter samverkar både med statliga myndigheter och andra förvaltningar inom Borås 

Stad. Samverkan sker både med uttalat syfte att leda till arbete och praktik och indirekt genom att 

ge samhällsinformation och stötta enskilda i kontakten med andra myndigheter och 

samhällsaktörer. När det gäller vissa enheter som Jobb Borås ingår det i deras uppdrag att 

genomföra insatser som ska leda till att individen blir självförsörjande. Sedan finns det även 

verksamheter som exempelvis språkluncher på företag, där nyanlända ges möjlighet att lära sig 

mer om olika arbetsplatser i Borås och vidga sitt kontaktnät, vilket i förläningen kan leda till både 

praktikplats och arbete. På Fadderverksamhet på enheten Integration och nationella minoriteter 

har det nyligen påbörjats ett projekt som heter Yrkesfaddrar som i samverkan med näringslivet 

syftar till att matcha nyanlända individer med en viss yrkeserfarenhet med personer som arbetar 

med likande frågor i Sverige.   

På Arbetslivförvaltningen arbetar man med många olika målgrupper som av olika anledningar 

befinner sig långt från arbetsmarknaden. Personligt ombud arbetar exempelvis med personer med 

psykiska funktionsnedsättningar, vilket även kan innefatta nyanlända och utrikesfödda. På 

enheten Integration och nationella minoriteter finns det även en brobyggarverksamhet som bland 

annat arbetar med ge enskilt stöd till romska individer som behöver hjälp att komma in på 

arbetsmarknaden. En del av dessa personer tillhör även gruppen nyanlända.   

På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt att arbeta för att fler nyanlända ska komma 

ut på praktik och/eller få en anställning inom er förvaltning/ bolag?  

Det genomförs många olika insatser för att öka andelen som kommer ut i arbete, studier eller 

praktik. Jobb Borås har som målsättning är att minst 30 % av deltagarna som finansernas av 

Samordningsförbundet ska vara utrikes födda.  Jobb Borås arbetar även med något som kallas för 

integrationsmodellen som genom en kombination av studier och arbete leder till att deltagarna får 

en utbildning inom något av kommunens olika bristyrken. I samarbete med Återbruk erbjuder 

BREC språkstöd för att underlätta kommunikationen mellan medarbetare och arbetsgivare och 

på så sätt möjliggöra för personer som inte har svenska som modersmål att få ett 

arbete/praktikplats.  

Förutom BREC har samtliga verksamheter svarat utifrån hur de arbetar för att få andra att ta 

emot praktikanter, men inte hur verksamheten arbetar internt för att kunna ta emot fler 

praktikanter.  



Vilka strategier använder ni er av? 

Förvaltningen arbetar mycket med samverkan med statliga myndigheter och andra 

förvaltningar/enheter.  

Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra? 

På Arbetslivsförvaltingen genomförs ett antal aktiviteter inom området som exempelvis 

integrationsmodellen, språkstöd och samhällsorientering på modersmål.  

Målområde bostad 

Förvaltningen arbetar inte med frågan. 

Målområde trygghet 

Fråga 1. Vilka typer av trygghetsskapande åtgärder arbetar ni med idag, eller har för 

avsikt att arbeta med? 

På Arbetslivsförvaltningen finns det ett projekt som heter Stadsdelsvärdar som arbetar med 

trygghetsskapande åtgärder i utsatta områden.  De hjälper bland annat till att sprida information 

och har ett nära samarbete med polisen, skolan, mötesplatserna och andra lokala aktörer. 

Stadsdelsvärdarna ska även skapa goda relationer till de boende i området. Synlighet och 

tillgänglighet har visat sig vara viktiga komponenter i det trygghetsskapande arbetet. Under året 

har stadsvärdarna utökat verksamheten och arbetar numera både dag- och kvällstid, vilket bidrar 

till att de kan nå ut till fler personer och vara närvarande där människor rör sig.   

Personligt ombuds arbete kan också sägas bidra till en ökad trygghet för den enskilde genom att 

bidra till att dennes rättigheter tillgodoses i samhället. Brobyggareteamet på Integration och 

nationella minoriteter fyller samma funktion. Ett annat exempel på trygghetsskapande arbete är 

Fadderverksamhetens arbete med ungdomsfaddrar. Ungdomsfaddrarnas uppdrag är att stötta 

ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och inte längre har rätt till en god man. Faddrarna 

hjälper till med olika praktiska frågor och fungerar som en ställföreträdande ”förälder”.  Utöver 

detta erbjuder även KRAMI erbjuder vägledningskurser för personer som finns med i 

belastningsregistret för att komma ut på arbetsmarknaden.   

Fråga 2 



Vilka satsningar genomför ni eller har för avsikt att genomföra för att öka det sociala 

deltagandet hos berörda grupper? 

På förvaltningen arbetar bland annat stadsdelsvärdarna aktivt med att skapa relationer med de 

boende i de olika områdena för att motverka förekomsten av tystnadskulturer. De samarbetar 

även med idrottsskolan och informerar om olika samhällsaktiviteter. På BREC får deltagarna 

information om föreningslivet i Borås genom Samhällsorienteringen. På förvaltningen finns även 

medarbetare som arbetar med samhällsvägledning på mötesplatserna, simundervisning, sykurser, 

föräldrakurser och andra aktiviteter som riktar sig till grupper som kan sägas ha ett lågt socialt 

deltagande.  Som ett led i detta arbete erbjuds även feriearbete till alla ungdomar i årskurs nio, ett 

och två på gymnasiet. Målsättningen är att ungdomar som bor i de utsatta stadsdelarna ska söka 

och tacka ja till feriearbete i samma utsträckning som andra unga.  

Fråga 3 

Hur arbetar ni för att inkludera berörda grupper i verksamheten och särskilt i frågor som 

påverkar dem? 

Personligt ombud arbetar bland annat med att uppmärksamma systemfel och brister i olika 

verksamheter som drabbar målgruppen. Jobb Borås samverkar med andra myndigheter i ett 

KRAMI-nätverk, men arbetar inte specifikt gruppen utrikes födda. På Integration och nationella 

minoriteter inkluderas målgruppen på olika sätt. Exempelvis besöker Fadderverksamheten SFI-

klasser och pratar med nyanlända om deras behov och önskemål. På enheten finns även ett 

romskt råd med representanter från samtliga romska grupper i Borås, däribland nyanlända romer.  

Målområde folkhälsa 

Fråga 1 

På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att förbättra hälsan hos 

socioekonomiskt utsatta grupper? 

På förvaltningen genomförs olika insatser som syftar till att förbättra hälsan hos olika grupper. 

Exempelvis kommer den samhällsorienteringskurs för nyanlända som BREC erbjuder att 

fokusera ännu mer fokus på hälsa och välmående framöver. BREC samverkar även med 

personligt ombud för att fånga upp personer i behov av extra stöd i ett tidigt läge. 

Stadsdelsvärdarna bidrar till en bättre folkhälsa genom att sprida information om samhällsfrågor 

samt vara tillgängliga och kunna svara på människors frågor på modersmålet. På Jobb Borås ingår 

hälsofrämjande insatser i som en del i alla gruppaktiver. Ett exempel på hälsofrämjande insats är 

Aktiv hälsa som omfattar ett lokalt utbud av friskvård, motion och sociala aktiviteter. 

Målsättningen är att 250 personer ska erbjudas att delta i Aktiv hälsa. 150 personer ska även ges 

möjlighet att delta i hälsosatsningen Ny kraft som är en lågtröskelverksamhet med individuellt 

valbara aktiviteter upp till halvtid.  Andra exempel på hälsofrämjande aktiviteter som genomförs 



på förvaltningen är simskola för romska kvinnor, aktiviteter för föräldralediga och barn samt 

rådgivning på Boda familjecentral.  

Vilka utbildningssatsningar erbjuds inom hälsoområdet? 

Under året har samhällskommunikatörerna på BREC gått en utbildning för att lära sig mer om 

hälsa. Jobb Borås erbjuder flera olika utbildningsinsatser inom hälsoområdet för sina deltagare. 

Under 2018 har även 28 unga hälsoinspiratörer utbildats för att arbeta med att förbättra romer 

och andras hälsa.    

Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra som medverkar till en bättre 

hälsa? Det kan exempelvis vara aktiviteter kopplade till utbildning, socioekonomiska 

förhållande, ensamhet, inflytande, socialt och kulturellt deltagande eller något annat som 

i sin tur leder fram till en ökad hälsa. 

Se svar ovan. 

Fråga 2 

På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta samverkande med insatser för 

integration, delaktighet och trygghet? 

På Arbetslivsförvaltningen är flera enheter involverade i arbetet med stadsdelsvärdarna. Ett annat 

exempel på samverkande insatser för integration är MIA-gruppen på Jobb Borås som vänder sig 

till kvinnor med små kunskaper i svenska och ingen, eller begränsad erfarenhet av arbete i 

Sverige. I projektet samverkar Jobb Borås med andra verksamheter i staden.  På Integration och 

nationella minoriteter sker samverkan genom en rad olika nätverk med andra förvaltningar, 

föreningar och näringsliv.  

Sida 

4(35) 



Datum 

2019-03-21 Dnr 2019-00083 3.8.1.25 

Rickard Byström 

Överförmyndarenheten 

Arbetslivsnämnden 

[Titel] 

Nedan följer Överförmyndarenhetens svar på frågorna. 

Arbete 

Fråga 1  

På vilket sätt samverkar ni eller har för avsikt att samverka med andra myndigheter och näringsliv för att öka 

antalet nyanlända som kommer ut i praktik? 

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet med en starkt lagstyrd verksamhet. 

Inom överförmyndarverksamhetens behörighets- eller uppdragsområde saknas möjligheter att 

samverka med andra myndigheter och näringsliv på annat sätt än att eventuellt ta emot 

praktikanter efter förfrågan. Se vidare fråga 2.   

Fråga 2: 

- På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt att arbeta för att fler nyanlända ska komma ut på praktik

och/eller få en anställning inom er förvaltning/ bolag?

- Vilka strategier använder ni er av?

- Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra?

Överförmyndarenheten/nämnden utgår vid rekrytering av medarbetare från den 

kompetensbaserad rekrytering som Borås Stad tillämpar. Nämndens arbetsuppgifter består i 

princip helt av myndighetsutövning. Det innebär att det ställs mycket höga krav på relevant 

utbildning och förmåga att korrekt hantera det svenska språket i både tal och skrift. Vid 

rekryteringsarbetet finns en medvetenhet om att flerspråkighet och interkulturell kunskap ska 

vara en merit.  

Nämnden/enheten är positiv till att ta emot praktikanter. Eftersom nämndens organisation är 

liten med endast nio anställda tjänstemän, och med hänsyn tagen till nämndens uppdrag, är dock 

möjligheten att ta emot praktikanter mycket begränsad.  Det finns inte några planer på aktiviteter. 

Trygghet 



Fråga 1 

Vilka typer av trygghetsskapande åtgärder arbetar ni med idag, eller har för avsikt att arbeta med? 

Överförmyndarverksamheten är inte en del av socialtjänsten. Nämnden har vid sin 

myndighetsutövning inte möjlighet att behandla olika grupper av personer på olika sätt. I 

kontakter med enskilda tas naturligtvis hänsyn till den enskildes förutsättningar att exempelvis 

kommunicera. I likhet med andra myndigheter är nämnden exempelvis bunden av 

förvaltningslagens krav på att tolk ska anordnas vid behov.  

Fråga 2 

Vilka satsningar genomför ni eller har för avsikt att genomföra för att öka det sociala deltagandet hos berörda 

grupper? 

Det finns inga satsningar och inga planeras heller. Det finns inte utrymme för sådant inom 

överförmyndarverksamhetens uppdrag.  

Fråga 3 

Hur arbetar ni för att inkludera berörda grupper i verksamheten och särskilt i frågor som påverkar dem? 

Se fråga 1. 

Rickard Byström  

Verksamhetschef 



Datum 

2019-01-14 

Borås Djurpark 

PM 2018  

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 

Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med dessa frågor 

utgår från ”Program för ett integrerat samhälle”. Programmet för ett integrerat samhälle pekar ut 

den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder och 

styrelser. Borås stads integrationsarbete ska främja jämlikhet, delaktighet och inflytande i samhället 

på lika villkor utifrån varje individs förutsättningar och behov. Integrationsarbetet ska genomsyra all 

kommunal verksamhet. Segregation är ett begrepp som ofta förekommer när man diskuterar 

integrationspolitik. Men vad är segregation och hur kopplar vi det till integrationsarbetet? 

Delmos1definition av segregation handlar om en uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet 

eller demografi vilket i praktiken innebär en koncentration av människor med liknande bakgrund i ett 

bostadsområde, en skola eller för den delen på arbetsmarknaden. Segregation innebär också att 

människor lever och verkar separerade från varandra, faktorer som lätt kan skapa 

främlingsfientlighet, otrygghet, rädsla. Det innebär också svårigheter att ta sig vidare och minskar 

förutsättningarna till ett bättre liv.  

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga nämnder/förvaltningar 
och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive ansvarsområden. 
Fokus under 2018 kommer att ligga på fyra av programmets sju programområden. Förutom Arbete 
och Boende, som har funnits med sedan Pm:et började skickas ut, kommer även områdena Trygghet 
och Folkhälsa lyftas fram. Därför skickar vi ut ett antal frågor till samtliga nämnder och styrelser om 
nämndernas och Kommunala bolags integrationsinsatser under 2018.  

Svaren ska vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2019-03-31.   

Målgruppen för Program för ett integrerat samhälle 

Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda i Sverige vars 
båda föräldrar är födda utomlands. Denna målgrupp motsvarar ca 29,8 procent av kommunens 
invånare (33137 personer 2017-12-31, varav 16663 kvinnor och 16474 män), vilket är en ökning från 
föregående års siffror med 0,8 %.  

1 https://www.delmos.se/om-segregation/ 

https://www.delmos.se/om-segregation/


Målområden. 

Sedan Pm:et började skickas ut 2015 har främst två målområden visat sig vara viktiga 
utvecklingsområden, boende och arbete. Boende och arbete är också områden som i flera 
undersökningar visat sig vara betydelsefulla och viktiga komponenter kopplat till övriga målområden. 
För att få ett långsiktigt perspektiv på integrationsarbetet kopplat till dessa områden har vi valt att 
följa upp resultaten även i år. Förutom arbete och boende har vi denna gång valt att lägga ett extra 
fokus på trygghet och folkhälsa. I medborgarundersökningen från hösten 2017, som Statistiska 
centralbyrån utför, framgår exempelvis att medborgarna i Borås känner sig mindre trygga än 
medelvärdet för riket. Fritid- och folkhälsoförvaltningen visar i Välfärdsbokslutet 2016 att det finns 
en tydlig koppling mellan hälsa och utbildningsnivå. Medellivslängden generellt i Sverige ökar. Man 
ser dock en större skillnad mellan grupper med låg respektive hög utbildning än mellan kvinnor och 
män där den stora skillnaden tidigare fanns.   

Arbete och prognos 

Prognosen för arbete som Arbetsförmedlingen tagit fram för 2018 och fem år framåt visar på fortsatt 

ökning av arbetskraftsbehov inom hela 12 av 15 yrkesområden. Trenden där arbetsgivarna i allt 

större utsträckning kräver minst gymnasial utbildning håller dock i sig. Detta gäller även inom allt fler 

yrken där utbildningskraven traditionellt sett har varit låga. Bristen på kvalificerad arbetskraft ökar 

chansen för den som är nyutexaminerad att komma in på arbetsmarknaden. Ökad efterfrågan inom 

offentliga tjänster, såsom utbildning samt hälso- och sjukvård medför ett större tryck på både 

eftergymnasiala såväl som gymnasiala utbildningar med yrkesinriktning.  

Enligt Arbetsförmedlingen befann sig 3855 personer, i Borås Stad, öppet arbetslösa eller i program i 

november månad 2018. Det innebär en minskning på 122 personer sedan 2017, samma period. Av 

dessa var 1850 utomeuropeiskt födda och totalt 2398 utrikesfödda. Av sammanlagt 466 arbetslösa 

ungdomar mellan 18-24 år var 255 utrikesfödda. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes- och 

utrikesfödda kan delvis förklaras av faktorer som lägre utbildningsgrad, bristande språkkunskaper, 

arbetsmarknadens sammansättning samt mindre kontaktnät. En del av glappet kan troligen även 

förklaras med diskriminering på arbetsmarknaden vilket har påvisats i ett antal studier exempelvis 

Agerström et al 20122. Som framgår av Länsstyrelsens rapport3 har afrosvenskar födda i Sverige, med 

minst en förälder född i Afrika söder om Sahara, med en treårig postgymnasial utbildning, drygt 49% 

lägre disponibel inkomst än den övriga befolkningen med motsvarande utbildningsnivå. 

Under 2018 tog Borås emot 573 flyktingar varav 297 var 20 år eller äldre. Av dessa hade 38% minst 

10 års utbildning eller längre. De som inte hade någon utbildning eller där uppgift saknas var 34%. 

Det innebär en något minskad andel jämfört med 2016. 

Personalekonomisk redovisning 2017 visar på en ökning med 1,3% av antalet utrikesfödda eller 

inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar, som är anställda inom Borås Stad. Av sammanlagt 8483 

2 Agerström J.;Björklund, F., Carlsson, R. och Rooth, D. (2012). ”Warm and competent Hassan=Cold and 
incompetent Eric: A harsh equation of real life hiring discrimination”. Basic and Applied Social Psychology, 34(4), 
359-366.
3 Länsstyrelsen i Stockholm, rapport: Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden.



tillsvidareanställda var 796 utomeuropeiskt födda. Motsvarande siffror bland visstidsanställda består 

av 309 utomeuropeiskt födda av sammanlagt 1442 personer. För att de anställda ska spegla 

befolkningssammansättningen i kommunen skulle en ökning med dryga 4 % behöva ske. Man kan 

också se en ökning på chefsnivå med ca 1,5%. Flest anställda med utländsk bakgrund finns inom städ-

, tvätt- och förrådsarbete medan den största ökningen skett inom förskola och skola. 

Boende 

I Borås Stads bostadsområden samt orter fanns under 2017 sammanlagt 52897 olika 
bostadsupplåtelser som i sin tur bestod av 24380 hyresrätter, 9592 bostadsrätter samt 18922 
äganderätter. Områdena ser väldigt olika ut i fördelningen av respektive bostadsupplåtelse vilket 
innebär att vissa delar har flest hyres- och bostadsrätter medan andra områden nästan enbart 
består av äganderätter. Generellt kan man se en ökad inflyttning till kommunen och de områden 
där denna är mest markant är i de två särskilt utsatta områdena Hässleholmen och Norrby. 4  

I Handlingsplan för Bostadsbyggande framgår att sammantaget omkring 912 bostäder 
prognosticeras färdigställas genom nyproduktion 2017 och 619 bostäder 2018 samt 593 bostäder 
under 2019.  

Färdigställda bostäder enligt ovan omfattar samtliga bostäder; villor, bostadsrätter, hyresrätter och 
övriga boendeformer. Merparten av dessa är inte anpassade för målgruppen nyanlända, eftersom 
kostnaderna är för höga.5 

Hemlöshet 

Socialstyrelsens definition av hemlöshet är bredare än det begrepp som är vanligt att man använder i 

dagligt tal. Det handlar inte enbart om en situation där individen är tvungen att sova ute eller på 

något härbärge utan innefattar både hemlöshetssituationer med akut brist på någonstans att bo och 

mer långvariga boendeformer som på grund av olika kontraktsformer inte kan likställas med ett eget 

boende. 

I den årliga kartläggningen av hemlösheten i Borås Stad som tagits fram av Individ- och 

familjeomsorgsnämnden kan man se en ökning av antalet hemlösa med ca 90 personer, från 264 år 

2017 till 354 personer år 2018. Av dessa personer har 13 personer kommit till Sverige utifrån 

anknytning. Till detta tillkommer också ett stort mörkertal.6 En del av problemet hänger samman 

med att bostadsbristen är stor i Borås och att hyresnivåerna är höga, särskilt för en person som har 

försörjningsstöd. Hemlösheten inverkar negativt på en rad områden som skola, fritid och sociala 

relationer. 

4 Stadsledningskansliet CKS, 2018: ”Kartläggning, behovsanalys samt plan för det fortsatta arbetet i syfte att 
identifiera utvecklingsområden och insatser för att minska och motverka segregation i Borås Stad” 
5 Borås Stadsrevision: Granskningsrapport ”Borås Stads flyktingmottagande” 
6 Individ- och familjeomsorgsförvaltningen: Kartläggning av hemlösheten i Borås 2018 



Trångboddhet 

Även trångboddhet är ett problem där mörkertalet är stort. Det finns riktlinjer för hur många 

personer som anses lämpligt bo i lägenheter av olika storleksgrad. Detta är svårt att kontrollera på 

grund av att familjer växer under pågående avtal med ökande barnaskara eller familj och släkt som 

flyttar in. I Borås Stad finns det 11 bostadsområden som har över 100 hushåll med fem eller fler 

personer i hushållet. Flest hushåll har Hässleholmen med 424 stycken. Detta är också ett område 

som består av flest andel hyresrätter. 

Trygghet 

I Statistiska centralbyråns medborgarundersökning från 2017, framgår att Borås Stads medborgare 

ger bra betyg till möjligheten att få arbete medan bostadsfrågan får lågt betyg. Om man jämför 

invånarna i Borås med övriga riket hamnar man mycket lägre vad gäller känslan av trygghet. Ett lägre 

betyg ges också till förskola, grundskola samt äldreomsorg och förtroendet för kommunens politiker 

och högre tjänstemän får ett lågt betyg såväl i Borås som i övriga riket. Cirka en tredjedel av Borås 

Stads invånare, ålder 16-84, jämt fördelat mellan könen, anger att de saknar tillit till andra, vilket är 

högre än genomsnittet i riket.  

Tryggheten bland ungdomar varierar mellan bostadsområdena. Ungdomar i Hässleholmen, Hulta och 

Norrby känner sig mindre trygga i sina område än övriga unga. Borås Stads Lupp 20177 visar att 

andelen unga, speciellt flickor, som känner sig trygga i centrum och i lokaltrafiken är något lägre. 

Brottslighet 

I Lägesbild för Borås Stad 2016 märks en ökning av antalet anmälda våldsbrott sedan 2015 med 

nästan 100 anmälningar. Däremot har de anmälda våldsbrotten minskat i de områden där boende 

känner sig minst trygga. Den generella brottsutvecklingen har förhållit sig ganska jämn mellan 2012-

2016.  

Hälsa 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen visar i Välfärdsbokslutet 20168 att det finns en tydlig koppling 

mellan hälsa och utbildningsnivå. Resultaten visar på en tendens att fler barn saknar någon vuxen att 

ty sig till och att allt fler barn går ur skolan utan tillräckliga betyg. Det finns skillnader mellan olika 

geografiska områden, likaså finns en skillnad mellan åldersgrupper och kön. Man ser också att 

andelen unga som tränar på fritiden minskar. Hälsa är också kopplat till uppväxtvillkor och en större 

andel av de barn som har en utländsk bakgrund lever i ekonomiskt utsatta hushåll än barn med 

7 LUPP- Ung i Borås, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, 2017 
8 Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Välfärdsbokslut 2016 – för ökad kunskap om hälsa och välfärd 



svensk bakgrund. Denna skillnad i uppväxtvillkor ökar inte bara risken för ohälsa utan skapar en 

minskad tillit och gemenskap i samhället i stort.  

Arbete 

Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning, 
genom anställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra myndigheter och näringslivet 
för att alla nyanlända ska få praktisera på arbetsplatser så snart det är möjligt.  

Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund. Kunskap hos 
personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet 
och interkulturell kunskap ska vara en merit vid rekrytering. 

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet är utvecklande 

och kan vara lönsamt för företaget. 

Gäller alla nämnder och kommunala bolag 

Fråga 1 

- På vilket sätt samverkar ni eller har för avsikt att samverka med andra myndigheter och
näringsliv för att öka antalet nyanlända som kommer ut i praktik?

- 

Fråga 2: 

- På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt att arbeta för att fler nyanlända ska komma
ut på praktik och/eller få en anställning inom er förvaltning/ bolag?

- Vilka strategier använder ni er av?
- Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra?
- Borås Djurpark AB anställer årligen ca. 200 säsongsanställda. Av dessa personer finns ett

stort antal personer med utländsk härkomst.

Boende  



Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi ska verka för att 
ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett blandat boende. 

Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det kan ske med 
lokaler för exempelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter. Borås Stad ska stötta nätverk som 
erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling. 

Gäller Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunala bostadsbolag. 

Fråga 1 

- På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att tillgodose behovet av bostäder
med rimliga boendekostnader?

Fråga 2 

- På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att motverka diskriminering och
segregation på bostadsmarknaden?

Fråga 3 

- På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta med socialt hållbar stadsutveckling?

Trygghet 

I Borås Stad ska alla invånare känna sig trygga. Borås Stad ska verka för att nyanlända får 

förutsättningar att delta i samhället, skapa ett kontaktnät samt möjligheter att delta i föreningslivet. 

Borås Stad ansvarar för att personalen i förskola, skola och individ- och familjeomsorg har kunskap 

om olika kulturer. Kommunen ska sträva efter att äldre och personer med funktionsnedsättning får 

hjälp på sitt modersmål. 

Gäller alla nämnder och kommunala bolag 

Fråga 1 



- Vilka typer av trygghetsskapande åtgärder arbetar ni med idag, eller har för avsikt att
arbeta med?

Fråga 2 

- Vilka satsningar genomför ni eller har för avsikt att genomföra för att öka det sociala
deltagandet hos berörda grupper?

Fråga 3 

- Hur arbetar ni för att inkludera berörda grupper i verksamheten och särskilt i frågor som
påverkar dem?

- Genom att anställa ungdomar med olika bakgrund, anser vi att det är ett bra sätt att
arbeta för ett integrerat samhälle.

Folkhälsa 

Gäller: Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 

Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 

äldrenämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden 

Fråga 1 
- På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att förbättra hälsan hos

socioekonomiskt utsatta grupper?
- Vilka utbildningssatsningar erbjuds inom hälsoområdet?
- Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra som medverkar till en bättre

hälsa? Det kan exempelvis vara aktiviteter kopplade till utbildning, socioekonomiska förhållande,
ensamhet, inflytande, socialt och kulturellt deltagande eller något annat som i sin tur leder fram till en
ökad hälsa.

Fråga 2 
- På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta samverkande med insatser för

integration, delaktighet och trygghet?

Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnande insatser för 

integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet. 

Många flyktingar har trauman som behöver bearbetas. Borås Stad ska i samverkan med andra

utreda möjligheter till rehabilitering.
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Datum 

2019-02-18 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00023 3.4.4.2 

Förvaltningsremiss: Uppföljning på Program för ett integrerat 

samhälle 

Förskoleförvaltningens beslut 
Förskoleförvaltningen godkänner upprättade svar på frågeställningar i uppföljning på program för ett 

integrerat samhälle och översänder svaret till Arbetslivsnämnden.      

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med dessa 

frågor utgår från ”Program för ett integrerat samhälle”. Programmet för ett integrerat samhälle 

pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla 

nämnder och styrelser. Borås stads integrationsarbete ska främja jämlikhet, delaktighet och 

inflytande i samhället på lika villkor utifrån varje individs förutsättningar och behov.  

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga 

nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina 

respektive ansvarsområden. Fokus under 2018 kommer att ligga på fyra av programmets sju 

program-områden. Förutom Arbete och Boende, som har funnits med sedan Pm:et började 

skickas ut, kommer även områdena Trygghet och Folkhälsa lyftas fram.  

Förskoleförvaltningen har ombetts besvarar frågor inom följande områden: Arbete, Trygghet och 

Folkhälsa.  

Arbete 

Fråga 1 

På vilket sätt samverkar ni eller har för avsikt att samverka med andra myndigheter och 

näringsliv för att öka antalet nyanlända som kommer ut i praktik? 

Vi har representant i nätverket för integration, vilket utgår från program för ett integrerat 

samhälle.  

Vi samverkar med Arbetslivsförvaltningen, Jobb Borås och med Arbetsförmedlingen. Vi 

samverkar även med Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen genom Komvux för att 

validera obehöriga medarbetare till barnskötare, men även i något som kallas för 

integrationsmodellen. Genom detta samarbete har vi idag 14 personer som utbildar sig till 

barnskötare och ytterligare 15 personer praktiserar i förskolan samtidigt som de läser SFI. Bland 

de sistnämnda finns flera som på sikt kommer att utbilda sig till barnskötare.  

Fråga 2 



På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt att arbeta för att fler nyanlända ska komma 

ut på praktik och/eller få en anställning inom er förvaltning/bolag? 

Vi har för avsikt att fortsätta arbetet utifrån integrationsmodellen, enligt ovan. 

Vilka strategier använder ni er av? 

Vi fortsätter med integrationsmodellen, vilken har varit framgångsrik.  

Vi skapar intresse för vår verksamhet genom öppna förskolan. Detta ger på sikt incitament också 

för att arbeta i vår verksamhet. 

Vi utvecklar tanken om målgruppen i öppna förskolan. Vi vill fånga upp de föräldrar som lätt kan 

bli hemmavarande med sina barn. 

Vi har ett antal extra tjänster i vår verksamhet. Tjänsterna har tillsatts utifrån 

Arbetslivsförvaltningens urval. Extratjänsterna håller på att fasas ut och upphör när datum för 

aktuell tjänst löper ut.  

Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra? 

Vi har tagit fram filmer som enkelt visar hur det är att arbeta i förskolan. 

Vi har startat ett projekt kring uppsökande verksamhet med familjecentralens Öppna förskolan 

som utgångspunkt. I projektet ingår dels hembesök men också att undersöka möjligheten att 

erbjuda SFI på Öppna förskolan för föräldralediga föräldrar så att de inte ”tappar” möjligheten 

att lära sig svenska språket under ledigheten. Det ger också en möjlighet att bekanta sig med det 

svenska samhället.  

Trygghet 

Fråga 1 

Vilka typer av trygghetsskapande åtgärder arbetar ni med idag, eller har för avsikt att 

arbeta med? 

I förskolan arbetar vi utifrån läroplanens uppdrag ständigt med omsorg och att barnen ska känns 

sig trygga i vår verksamhet. Det kan handla om väl fungerande introduktionsrutiner där barn och 

vårdnadshavare känner sig välkomna och får relevant information om vad förskola innebär. 

I de flesta förskolor pågår arbete med särskilt fokus på bemötande- och inflytandefrågor, både i 

fråga om barns- och vårdnadshavares perspektiv.  

Vi erbjuder Öppen förskola och familjecentral för att skapa en positiv bild av hur kontakten med 

olika myndigheter kan gå till. 

Vi arbetar med att stärka det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan på olika sätt, t.ex. genom 

att utveckla det pedagogiska ledarskapet. Den årliga klimatenkäten följs upp på varje förskola och 

mellan förskolechef och verksamhetschef. Några av frågorna i enkäten handlar om 

vårdnadshavares och barns trygghet i förskolan. 

Vi har tagit fram en värdegrundsplattform för förskolan och kommer att implementera den på 

respektive förskola.  

Årligen pågår en översyn av ute- och innemiljön på förskolan för att förskolan ska upplevas trygg. 



Fråga 2 

Vilka satsningar genomför ni eller har för avsikt att genomföra för att öka det sociala 

deltagandet hos berörda grupper? 

Tre förskolechefsområden ingår i ett projekt med flera kommuner och Göteborgs universitet och 

det heter ”Barns lärande, välmående och hälsa”. Projektet handlar om att få kunskap om vad vi 

inom förskolan kan göra i mångkulturella områden för att skapa goda förutsättningar för barn att 

utvecklas och lära sig. Att bygga goda relationer med vårdnadshavarna har visat sig vara en 

framgångsfaktor för att barnen ska ha det bra.  

Projektet kring tidiga insatser, som tidigare nämnts, är ett sätt att öka det sociala deltagandet. 

Fråga 3 

Hur arbetar ni för att inkludera grupper i verksamheten och särskilt i frågor som påverkar 

dem? 

Det mest grundläggande är att skapa goda relationer med vårdnadshavarna. Vi har därför i vår 

plattform för språkutveckling skrivit in att när ett barn börjar förskolan så är rutinen att 

vårdnadshavare får fyra samtal under introduktionstiden istället för två som är det vanligast 

förekommande. Vid behov tar förskolepersonalen hjälp av tolk.  

Under introduktionen i förskolan görs också en språkkartläggning av vilka språkdomäner barnet 

har. Detta görs för att kunna möta barnet på rätt sätt och för att kunna ta tillvara barns alla språk. 

Viktiga dokument översätts till de vanligt förekommande språken på förskolorna så att 

vårdnadshavare har tillgång till relevant information och får en utgångspunkt för att utöva 

inflytande.  

Folkhälsa 

Fråga 1 

På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att förbättra hälsan hos 

socioekonomiskt utsatta grupper? 

Det pågår ett arbete, på 6 av förskolorna på Hässleholmen, med tandborstning i förskolan. 

Vilka utbildningsinsatser erbjuds inom hälsoområdet? 

Inom ramen för föräldraskapsstöd erbjuder Borås Stad i samverkan med andra parter fyra olika 

föräldrastödskurser. Alla kurser är kostnadsfria och riktar sig till alla föräldrar eller andra viktiga 

vuxna i barns liv. Alla kurser har Barnkonventionen som en utgångspunkt och bygger på kunskap 

om att en god relation och ett starkt band mellan föräldrar och barn är grunden för en uppväxt 

till trygga och harmoniska individer. 

1.ABC – Alla barn i centrum: På familjecentralerna samt på Öppna förskolan på Kristineberg.

2.Trygghetscirkeln: föräldrakursen erbjuds regelbundet på tre familjecentraler och riktar sig till

föräldrar med barn 0-6 år.

3.Cope: förskolorna erbjuder vårdnadshavare utbildningen.



4.Älskade barn: föräldrakursen hålls av studieförbundet Studiefrämjandet.

Varje förskolechef planerar utifrån sin förskolas utbildningsbehov och insatser.  

När det gäller frågor om hygien så pratar Hyfssköterskan med pedagoger och vårdnadshavare. 

Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra som medverkar till en bättre 

hälsa? 

Nämnden har som uppdrag att arbeta med floursköljning i förskolan. 

Utifrån uppdraget i läroplanen pågår det ett dagligt arbete på förskolor kring sunda matvanor, 

barns känslor, massage och yoga för barn.  

Fråga 2 

På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta samverkande med insatser för 

integration, delaktighet och trygghet? 

Vi tänker att samarbete med Grundskolans kost- och lokalvård kring kostfrågor kan skapa 

trygghet för vårdnadshavare.         

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 



Datum 

2019-01-14 

PM 2018  

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 

Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med dessa frågor 

utgår från ”Program för ett integrerat samhälle”. Programmet för ett integrerat samhälle pekar ut 

den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder och 

styrelser. Borås stads integrationsarbete ska främja jämlikhet, delaktighet och inflytande i samhället 

på lika villkor utifrån varje individs förutsättningar och behov. Integrationsarbetet ska genomsyra all 

kommunal verksamhet. Segregation är ett begrepp som ofta förekommer när man diskuterar 

integrationspolitik. Men vad är segregation och hur kopplar vi det till integrationsarbetet? 

Delmos9definition av segregation handlar om en uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet 

eller demografi vilket i praktiken innebär en koncentration av människor med liknande bakgrund i ett 

bostadsområde, en skola eller för den delen på arbetsmarknaden. Segregation innebär också att 

människor lever och verkar separerade från varandra, faktorer som lätt kan skapa 

främlingsfientlighet, otrygghet, rädsla. Det innebär också svårigheter att ta sig vidare och minskar 

förutsättningarna till ett bättre liv.  

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga nämnder/förvaltningar 
och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive ansvarsområden. 
Fokus under 2018 kommer att ligga på fyra av programmets sju programområden. Förutom Arbete 
och Boende, som har funnits med sedan Pm:et började skickas ut, kommer även områdena Trygghet 
och Folkhälsa lyftas fram. Därför skickar vi ut ett antal frågor till samtliga nämnder och styrelser om 
nämndernas och Kommunala bolags integrationsinsatser under 2018.  

Svaren ska vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2019-03-31.   

Målgruppen för Program för ett integrerat samhälle 

Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda i Sverige vars 
båda föräldrar är födda utomlands. Denna målgrupp motsvarar ca 29,8 procent av kommunens 
invånare (33137 personer 2017-12-31, varav 16663 kvinnor och 16474 män), vilket är en ökning från 
föregående års siffror med 0,8 %.  

Målområden. 

9 https://www.delmos.se/om-segregation/ 

https://www.delmos.se/om-segregation/


Sedan Pm:et började skickas ut 2015 har främst två målområden visat sig vara viktiga 
utvecklingsområden, boende och arbete. Boende och arbete är också områden som i flera 
undersökningar visat sig vara betydelsefulla och viktiga komponenter kopplat till övriga målområden. 
För att få ett långsiktigt perspektiv på integrationsarbetet kopplat till dessa områden har vi valt att 
följa upp resultaten även i år. Förutom arbete och boende har vi denna gång valt att lägga ett extra 
fokus på trygghet och folkhälsa. I medborgarundersökningen från hösten 2017, som Statistiska 
centralbyrån utför, framgår exempelvis att medborgarna i Borås känner sig mindre trygga än 
medelvärdet för riket. Fritid- och folkhälsoförvaltningen visar i Välfärdsbokslutet 2016 att det finns 
en tydlig koppling mellan hälsa och utbildningsnivå. Medellivslängden generellt i Sverige ökar. Man 
ser dock en större skillnad mellan grupper med låg respektive hög utbildning än mellan kvinnor och 
män där den stora skillnaden tidigare fanns.   

Arbete och prognos 

Prognosen för arbete som Arbetsförmedlingen tagit fram för 2018 och fem år framåt visar på fortsatt 

ökning av arbetskraftsbehov inom hela 12 av 15 yrkesområden. Trenden där arbetsgivarna i allt 

större utsträckning kräver minst gymnasial utbildning håller dock i sig. Detta gäller även inom allt fler 

yrken där utbildningskraven traditionellt sett har varit låga. Bristen på kvalificerad arbetskraft ökar 

chansen för den som är nyutexaminerad att komma in på arbetsmarknaden. Ökad efterfrågan inom 

offentliga tjänster, såsom utbildning samt hälso- och sjukvård medför ett större tryck på både 

eftergymnasiala såväl som gymnasiala utbildningar med yrkesinriktning.  

Enligt Arbetsförmedlingen befann sig 3855 personer, i Borås Stad, öppet arbetslösa eller i program i 

november månad 2018. Det innebär en minskning på 122 personer sedan 2017, samma period. Av 

dessa var 1850 utomeuropeiskt födda och totalt 2398 utrikesfödda. Av sammanlagt 466 arbetslösa 

ungdomar mellan 18-24 år var 255 utrikesfödda. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes- och 

utrikesfödda kan delvis förklaras av faktorer som lägre utbildningsgrad, bristande språkkunskaper, 

arbetsmarknadens sammansättning samt mindre kontaktnät. En del av glappet kan troligen även 

förklaras med diskriminering på arbetsmarknaden vilket har påvisats i ett antal studier exempelvis 

Agerström et al 201210. Som framgår av Länsstyrelsens rapport11 har afrosvenskar födda i Sverige, 

med minst en förälder född i Afrika söder om Sahara, med en treårig postgymnasial utbildning, drygt 

49% lägre disponibel inkomst än den övriga befolkningen med motsvarande utbildningsnivå. 

Under 2018 tog Borås emot 573 flyktingar varav 297 var 20 år eller äldre. Av dessa hade 38% minst 

10 års utbildning eller längre. De som inte hade någon utbildning eller där uppgift saknas var 34%. 

Det innebär en något minskad andel jämfört med 2016. 

Personalekonomisk redovisning 2017 visar på en ökning med 1,3% av antalet utrikesfödda eller 

inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar, som är anställda inom Borås Stad. Av sammanlagt 8483 

tillsvidareanställda var 796 utomeuropeiskt födda. Motsvarande siffror bland visstidsanställda består 

av 309 utomeuropeiskt födda av sammanlagt 1442 personer. För att de anställda ska spegla 

10 Agerström J.;Björklund, F., Carlsson, R. och Rooth, D. (2012). ”Warm and competent Hassan=Cold and 
incompetent Eric: A harsh equation of real life hiring discrimination”. Basic and Applied Social Psychology, 34(4), 
359-366.
11 Länsstyrelsen i Stockholm, rapport: Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden.



befolkningssammansättningen i kommunen skulle en ökning med dryga 4 % behöva ske. Man kan 

också se en ökning på chefsnivå med ca 1,5%. Flest anställda med utländsk bakgrund finns inom städ-

, tvätt- och förrådsarbete medan den största ökningen skett inom förskola och skola. 

Boende 

I Borås Stads bostadsområden samt orter fanns under 2017 sammanlagt 52897 olika 
bostadsupplåtelser som i sin tur bestod av 24380 hyresrätter, 9592 bostadsrätter samt 18922 
äganderätter. Områdena ser väldigt olika ut i fördelningen av respektive bostadsupplåtelse vilket 
innebär att vissa delar har flest hyres- och bostadsrätter medan andra områden nästan enbart 
består av äganderätter. Generellt kan man se en ökad inflyttning till kommunen och de områden 
där denna är mest markant är i de två särskilt utsatta områdena Hässleholmen och Norrby. 12  

I Handlingsplan för Bostadsbyggande framgår att sammantaget omkring 912 bostäder 
prognosticeras färdigställas genom nyproduktion 2017 och 619 bostäder 2018 samt 593 bostäder 
under 2019.  

Färdigställda bostäder enligt ovan omfattar samtliga bostäder; villor, bostadsrätter, hyresrätter och 
övriga boendeformer. Merparten av dessa är inte anpassade för målgruppen nyanlända, eftersom 
kostnaderna är för höga.13 

Hemlöshet 

Socialstyrelsens definition av hemlöshet är bredare än det begrepp som är vanligt att man använder i 

dagligt tal. Det handlar inte enbart om en situation där individen är tvungen att sova ute eller på 

något härbärge utan innefattar både hemlöshetssituationer med akut brist på någonstans att bo och 

mer långvariga boendeformer som på grund av olika kontraktsformer inte kan likställas med ett eget 

boende. 

I den årliga kartläggningen av hemlösheten i Borås Stad som tagits fram av Individ- och 

familjeomsorgsnämnden kan man se en ökning av antalet hemlösa med ca 90 personer, från 264 år 

2017 till 354 personer år 2018. Av dessa personer har 13 personer kommit till Sverige utifrån 

anknytning. Till detta tillkommer också ett stort mörkertal.14 En del av problemet hänger samman 

med att bostadsbristen är stor i Borås och att hyresnivåerna är höga, särskilt för en person som har 

försörjningsstöd. Hemlösheten inverkar negativt på en rad områden som skola, fritid och sociala 

relationer. 

12 Stadsledningskansliet CKS, 2018: ”Kartläggning, behovsanalys samt plan för det fortsatta arbetet i syfte att 
identifiera utvecklingsområden och insatser för att minska och motverka segregation i Borås Stad” 
13 Borås Stadsrevision: Granskningsrapport ”Borås Stads flyktingmottagande” 
14 Individ- och familjeomsorgsförvaltningen: Kartläggning av hemlösheten i Borås 2018 



Trångboddhet 

Även trångboddhet är ett problem där mörkertalet är stort. Det finns riktlinjer för hur många 

personer som anses lämpligt bo i lägenheter av olika storleksgrad. Detta är svårt att kontrollera på 

grund av att familjer växer under pågående avtal med ökande barnaskara eller familj och släkt som 

flyttar in. I Borås Stad finns det 11 bostadsområden som har över 100 hushåll med fem eller fler 

personer i hushållet. Flest hushåll har Hässleholmen med 424 stycken. Detta är också ett område 

som består av flest andel hyresrätter. 

Trygghet 

I Statistiska centralbyråns medborgarundersökning från 2017, framgår att Borås Stads medborgare 

ger bra betyg till möjligheten att få arbete medan bostadsfrågan får lågt betyg. Om man jämför 

invånarna i Borås med övriga riket hamnar man mycket lägre vad gäller känslan av trygghet. Ett lägre 

betyg ges också till förskola, grundskola samt äldreomsorg och förtroendet för kommunens politiker 

och högre tjänstemän får ett lågt betyg såväl i Borås som i övriga riket. Cirka en tredjedel av Borås 

Stads invånare, ålder 16-84, jämt fördelat mellan könen, anger att de saknar tillit till andra, vilket är 

högre än genomsnittet i riket.  

Tryggheten bland ungdomar varierar mellan bostadsområdena. Ungdomar i Hässleholmen, Hulta och 

Norrby känner sig mindre trygga i sina område än övriga unga. Borås Stads Lupp 201715 visar att 

andelen unga, speciellt flickor, som känner sig trygga i centrum och i lokaltrafiken är något lägre. 

Brottslighet 

I Lägesbild för Borås Stad 2016 märks en ökning av antalet anmälda våldsbrott sedan 2015 med 

nästan 100 anmälningar. Däremot har de anmälda våldsbrotten minskat i de områden där boende 

känner sig minst trygga. Den generella brottsutvecklingen har förhållit sig ganska jämn mellan 2012-

2016.  

Hälsa 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen visar i Välfärdsbokslutet 201616 att det finns en tydlig koppling 

mellan hälsa och utbildningsnivå. Resultaten visar på en tendens att fler barn saknar någon vuxen att 

ty sig till och att allt fler barn går ur skolan utan tillräckliga betyg. Det finns skillnader mellan olika 

geografiska områden, likaså finns en skillnad mellan åldersgrupper och kön. Man ser också att 

andelen unga som tränar på fritiden minskar. Hälsa är också kopplat till uppväxtvillkor och en större 

andel av de barn som har en utländsk bakgrund lever i ekonomiskt utsatta hushåll än barn med 

15 LUPP- Ung i Borås, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, 2017 
16 Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Välfärdsbokslut 2016 – för ökad kunskap om hälsa och välfärd 



svensk bakgrund. Denna skillnad i uppväxtvillkor ökar inte bara risken för ohälsa utan skapar en 

minskad tillit och gemenskap i samhället i stort.  

Arbete 

Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning, 
genom anställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra myndigheter och näringslivet 
för att alla nyanlända ska få praktisera på arbetsplatser så snart det är möjligt.  

Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund. Kunskap hos 
personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet 
och interkulturell kunskap ska vara en merit vid rekrytering. 

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet är utvecklande 

och kan vara lönsamt för företaget. 

Gäller alla nämnder och kommunala bolag 

Fråga 1 

- På vilket sätt samverkar ni eller har för avsikt att samverka med andra myndigheter och
näringsliv för att öka antalet nyanlända som kommer ut i praktik?

Svar: Fristadbostäder har de senaste 18 månaderna anställt 2 nyanlända personer i företaget genom 

samarbete med Arbetsförmedlingen. Provanställningar som sedan övergått till 

tillsvidareanställningar. 

Fråga 2: 

- På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt att arbeta för att fler nyanlända ska komma
ut på praktik och/eller få en anställning inom er förvaltning/ bolag?

- Vilka strategier använder ni er av?
- Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra?

Svar: Se svar ovan. Vi är en mycket liten organisation med totalt 14 anställda. Det kan gå flera år 

mellan rekryteringar så det finns ingen särskild strategi kring det. Vi ser dock all form av mångfald 

som en viktig ingrediens för att kunna vara en flexibel organisation. 



Boende  

Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi ska verka för att 
ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett blandat boende. 

Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det kan ske med 
lokaler för exempelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter. Borås Stad ska stötta nätverk som 
erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling. 

Gäller Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunala bostadsbolag. 

Fråga 1 

- På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att tillgodose behovet av bostäder
med rimliga boendekostnader?

Svar: Fristadbostäder har några av Sveriges allra billigaste lägenheter sett till hyran. Det enda vi kan 

göra för att människor ska kunna få tillträde till dem är att tillskapa nya attraktiva lägenheter som 

stimulerar människor att vilja göra boendekarriär och byta upp sig i standard och prisklass. 

Fråga 2 

- På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att motverka diskriminering och
segregation på bostadsmarknaden?

Svar: För det första tillämpar vi en likabehandling som innebär att det bara finns ett enda sätt att få 

en bostad hos oss och det är att ställa sig i den enda kö vi har. En kö för alla. För det andra planerar vi 

nytt bostadsområde nu där flera boendeformer samsas i samma bostadsområde vilket vi tror kan 

vara ett sätt att motverka segregation. 

Fråga 3 

- På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta med socialt hållbar stadsutveckling?

Svar: Vi strävar efter hållbarhet i allt vi gör. 



Trygghet 

I Borås Stad ska alla invånare känna sig trygga. Borås Stad ska verka för att nyanlända får 

förutsättningar att delta i samhället, skapa ett kontaktnät samt möjligheter att delta i föreningslivet. 

Borås Stad ansvarar för att personalen i förskola, skola och individ- och familjeomsorg har kunskap 

om olika kulturer. Kommunen ska sträva efter att äldre och personer med funktionsnedsättning får 

hjälp på sitt modersmål. 

Gäller alla nämnder och kommunala bolag 

Fråga 1 

- Vilka typer av trygghetsskapande åtgärder arbetar ni med idag, eller har för avsikt att
arbeta med?

Svar: Egentligen samma svar som på frågan innan. Vi jobbar med hållbarhet i allt vi gör och då är 

trygghetsfrågan alltid med. 

Fråga 2 

- Vilka satsningar genomför ni eller har för avsikt att genomföra för att öka det sociala
deltagandet hos berörda grupper?

Svar: Vi försöker prata och vara medmänniskor med alla våra hyresgäster. Faktiskt. På så vis kan vi 

fånga upp människor, lära känna, skapa relationer och få ett tryggare och mer inkluderande 

samhälle. 

Fråga 3 

- Hur arbetar ni för att inkludera berörda grupper i verksamheten och särskilt i frågor som
påverkar dem?

Svar: Se föregående frågas svar. 



Folkhälsa 

Gäller: Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 

Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 

äldrenämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden 

Fråga 1 
- På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att förbättra hälsan hos

socioekonomiskt utsatta grupper?
- Vilka utbildningssatsningar erbjuds inom hälsoområdet?
- Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra som medverkar till en bättre

hälsa? Det kan exempelvis vara aktiviteter kopplade till utbildning, socioekonomiska förhållande,
ensamhet, inflytande, socialt och kulturellt deltagande eller något annat som i sin tur leder fram till en
ökad hälsa.

Fråga 2 
- På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta samverkande med insatser för

integration, delaktighet och trygghet?

Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnande insatser för 

integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet. 

Många flyktingar har trauman som behöver bearbetas. Borås Stad ska i samverkan med andra

utreda möjligheter till rehabilitering.
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Svar på remiss: Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 

Grundskoleförvaltningens beslut 
Godkänna svar på uppföljning av program för ett integrerat samhälle samt översända svaret till 

Arbetslivsförvaltningen.      

Sammanfattning 
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med dessa 

frågor utgår från Program för ett integrerat samhälle, som fastställdes av Kommunfullmäktige. 

Programmet pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad förväntas agera och gäller 

för alla nämnder och styrelser. 

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga 

nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina 

respektive ansvarsområden.  

Fokus under 2018 har varit på fyra av programmets sju programområden: Arbete, Boende, 

Trygghet samt Folkhälsa.         

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga 

nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med programområden utifrån sina respektive 

ansvarsområden.  

Fokus under 2018 har varit på fyra av programmets sju programområden: Arbete, Boende, 

Trygghet samt Folkhälsa.  

Nedan följer svar på frågor. 

Arbete 

Fråga 1 

- På vilket sätt samverkar ni eller har för avsikt att samverka med andra myndigheter

och näringsliv för att öka antalet nyanlända som kommer ut i praktik?

Svar: Skolverksamheten har ett stort behov utav pedagogisk personal, kockar samt i

viss mån lokalvårdare.

Sedan några år tillbaka pågår ett samarbete med Arbetslivsförvaltningen,

Arbetsförmedlingen, skolverksamheten och kostenheten/lokalvården med syfte att



underlätta för arbetslösa personer att få praktik med målsättning att dessa ska få en 

fast anställning. Detta samarbete fortskrider.  

Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) har de senaste åren aktivt rekryterat ett 

stort antal modersmålslärare med akademiska examen. De flesta med pedagogisk 

examen från hemland men även en del som haft svensk utbildning. Förvaltningen 

har samarbetat med Personal- och förhandling, Arbetsförmedling, 

Arbetslivsförvaltningen, Högskolan i Borås kring validering och utbildning av dessa 

lärare. 

Förvaltningen har under 2018 rekryterat nyutexaminerade gymnasieelever som efter 

en förberedande utbildning erbjudits en anställning. Insatsen fortsätter under 2019.  

Borås Stads bemanningsenhet för förskolan och skolan, som förvaltningen anlitar 

för timanställda, fungerar som ingång till arbetslivet för personer som idag saknar 

lärarkompetens men vill arbeta inom skolan, då det finns möjlighet att kombinera 

arbete på skolor som vikarier med högskoleutbildning.  

Kost och lokalvård har sedan några år tillbaka samarbetat med Arbetsförmedlingen 

och Arbetslivsförvaltningen för att utbilda, erbjuda praktikplatser och rekrytera 

anställda.  

För att underlätta och tydliggöra integration, samt anställa personer med etnisk 

bakgrund har kostverksamheten arbetat fram en modell, i samarbete med 

Validering Väst och UHR.  I denna modell bedöms personers kunskapsnivå. 

Bedömningen sker på personens teoretiska, praktiska kunskaper samt det sociala 

förmågorna. Det sker i enkla former utifrån anställningsbarhet. Genom denna 

bedömning har verksamheten ett utgångsläge att förhålla sig till, och därifrån hitta 

de vägar som möjliggör kunskapspåfyllning av de kunskaper som personen saknar 

inom området.  Målsättningen har under 2018 varit att hitta arbetssättet inom 

verksamheten för att möjliggöra utbildning i arbetet på ett systematiskt och 

strategiskt vis. Det finns nu verktygen/formerna för att göra det. Verksamheten 

gör en validering med egna yrkesbedömare, vilket medför att vi har en 

karriärmöjlighet som vi tror bland annat gynnar integration. 

Fråga 2: 

- På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt att arbeta för att fler nyanlända ska

komma ut på praktik och/eller få en anställning inom er förvaltning/ bolag?

Svar: Se svar på föregående fråga.

- Vilka strategier använder ni er av?

Svar: Samarbete med andra förvaltningar och företag, Högskolan i Borås,

gymnasieskolor, Arbetsförmedling med återkommande träffar och dialog.

- Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra?



Svar: Grundskoleförvaltningen arbetar för at få ungdomar tidigt till arbetslivet, till 

exempel genom feriejobb. Insatsen är riktad till alla elever. Förvaltningen erbjuder 

ungdomar ett feriejobb varje år.  

Andra insatser som förvaltningen gör är VFU-praktik i samarbete med Högskolan i 

Borås. I denna grupp finns också studenter med mångkulturell bakgrund.   

Förvaltningens målsättning är att inbjuda fler personer till att utbilda sig till lärare. 

Detta görs bland annat genom Bemanningsenheten, där personer med en annan 

bakgrund än svenska har möjlighet att kombinera arbete på skolor som vikarier 

med högskoleutbildning. 

Grundskoleförvaltningen har under 2018 erbjudit långtidsarbetslösa samt 

nyanlända personer i förvaltningens verksamheter en sysselsättning genom så 

kallade extra tjänster (som är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och omfattar 

språkpraktik, prova på praktik och praktik som leder till anställning). Samarbetet 

har pågått i flera år mellan skolverksamheten och kostenheten/lokalvården, 

Arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.  

Kost/Lokalvård har under 2018 haft ett närmare samarbete med 

Arbetslivsförvaltningen (Jobb Borås).  Verksamheterna har öppnat upp och tagit 

emot språkpraktikanter i större utsträckning. Kostenheten samarbetar med 

Validering Väst inom ramen för ett projekt som heter ”Future kitchen” Det är en 

integrationsmodell som riktar sig till personal inom kosten. 

Förvaltningen har under 2018 erbjudit 20 nyutexaminerade gymnasieelever, efter en 

rekrytering och utbildning, en anställning på våra skolor. Ett antal gymnasieelever 

har tackat ja. Projektet fortsätter under 2019.  

Trygghet 

Fråga 1 

- Vilka typer av trygghetsskapande åtgärder arbetar ni med idag, eller har för avsikt att

arbeta med?

Svar: Grundskolenämnden har fastställt åtgärdsplan för ökad trygghet och 

elevdelaktighet 2018-2021. Åtgärderna i denna plan har sin grund i den analys som är 

gjord av resultaten från Skolklimatenkäten våren 2018 och LUPP-undersökningen 

hösten 2017.  

Enligt planen ska alla skolor arbeta med följande åtgärder: 

-Implementera rutin vid anmälan av diskriminering och kränkande behandling mellan

elever.

- Bra kompis-värdegrundsarbete mot främlingsfientlighet och rasism i samarbete med

Fritids- och folkhälsoförvaltningen (omfattar bland annat högstadieelevers

studiebesök i Auschwitz, en föreläsning för alla högstadieelever och fortsatt arbete i

klassrum med fokus på skolors värdegrund).

- Samtliga skolor ska årligen följa upp en plan mot diskriminering och kränkande

behandling. Planen, som bygger på en kartläggning av elevernas situation på skolan,



beskriver hur skolan skall arbeta för att förebygga och förhindra kränkande behandling 

och hur arbetet skall följas upp och utvärderas.  

- Absolut nolltolerans mot kränkningar, integrerat i värdegrundsarbete i

undervisningen samt återkommande trygghetsvandringar. Stor vikt läggs på att skapa

gott klimat i skolorna och i varje klass.

-Alla skolor har en gemensam struktur för verksamhetsplanerna, där arbetet för

trygghet, studiero och åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling

beskrivs. Grundskoleförvaltningen följer upp skolornas arbete inom dessa områden i

bland annat årliga Kvalitetsrapporter värdegrund.

-Grundskoleförvaltningen deltar i arbetet för Romsk inkludering, där Borås Stad är en

av de utsedda utvecklingskommunerna. Arbetet startade under läsåret 2017/2018 och

fortsätter läsåret 2018/2019. Alla skolor i Borås Stad deltar. Klasser i mellanstadiet och

högstadiet får en föreläsning under en timme av en person med romskt ursprung.

Föreläsningen innehåller romers historia, kultur och situation. Föreläsningen för- och

efterarbetas av ordinarie lärare för aktuella klasser.

Fråga 2 

- Vilka satsningar genomför ni eller har för avsikt att genomföra för att öka det

sociala deltagandet hos berörda grupper?

Svar: Förvaltningen arbetar efter Åtgärdsplan för ökad trygghet och elevdelaktighet

2018-2021 som innehåller ett aktivitetsschema med konkreta aktiviteter för att öka

delaktighet bland alla elever.

Svar: Hur förvaltningen arbetar, läs nedan svar på frågan 3.

Fråga 3 

- Hur arbetar ni för att inkludera berörda grupper i verksamheten och särskilt i frågor

som påverkar dem?

Svar: Grundskoleförvaltningen kommer aktivt att arbeta med att förtydliga och

synliggöra de olika inslag av elevdemokrati som finns på skolorna i Borås Stad.

På varje skola ska det finnas fungerande klassråd och elevråd där elever lyfter frågor

som rör deras egen undervisning och arbetsmiljö. Elevskyddsombudens uppdrag kan

med fördel kopplas till elevrådsarbetet på skolan. Skolorna ska dessutom visa eleverna

hur de olika demokratiska forumen hänger samman samt synliggöra hur och vad

eleverna kan påverka inom ramen för respektive forum.

Elevers olika forum för dialog och påverkan i skolan, så som klassråd och elevråd, är

både mål och medel. Att lära sig att påverka kan i vissa sammanhang vara själva målet,

medan det i andra sammanhang kan bli medlet till att lösa ett behov eller förbättra en

situation som direkt berör eleverna.

Alla skolor arbetar med att: 

-Uppmuntra att elever i Borås Stads skolor engagerar sig i olika demokratiska forum

såsom klassråd, elevråd.

-Elevskyddsombud från varje högstadieskola inbjuds till lokal samverkansgrupp, LSG.

-Varje elevråd i åk 7-9 inbjuds till nämndmöte.

-Möjlighet att erbjuda utbildning till samtliga elevråd och elevskyddsombud i åk 7-9

undersöks.



Folkhälsa 

Fråga 1 

- På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att förbättra hälsan hos

socioekonomiskt utsatta grupper?

Svar: Samverkan har skett med Fritids- och folkhälsoförvaltningen. En kartläggning

av pågående fysiska aktiviteter visade att det på flera skolor pågår bland annat Puls

för lärande. Rapporten med förslag på aktiviteter är framtagen.  Planen innehåller

följande fyra aktiviteter som får formas utifrån skolornas förutsättningar som

erbjuds alla elever:

• Puls för lärande genomförs dagligen idag som extra rörelse i flera

årskurser på Dalsjöskolan, Rångedala-/Äsperedskolan, Ekarängskolan och

Sandaredskolan.

• En arbetsgrupp (GRF och FoF) har bildats med syfte att planera

extra aktiviteter på samtliga skolor läsår 18-19 med fokus på friidrott. Dessa

aktiviteter ska vidare betraktas i ljuset av att Borås anordnar Junior EM i friidrott i

juli 2019.

• From ht 18 kommer GRF i samarbete med FoF att anordna

avgiftsfri vattenvaneträning för samtliga elever i förskoleklassen i Borås.

• From ht 18 kommer GRF i samarbete med FoF att anordna extra

simundervisning för elever med mycket låg simkunnighet i åk 4-9.

• Under hälsosamtalet görs en kartläggning och de som behöver extra

insatser får det

- Vilka utbildningssatsningar erbjuds inom hälsoområdet?

Svar: Elevhälsan på central nivå och på skolnivå utbildar sin personal i

hälsofrämjande organisation och arbetssätt. Elevhälsopersonalen stödjer skolans

ledning och personal att arbeta med hälsofrämjande insatser. Insatserna ser olika ut

på de olika skolorna beroende på elevunderlaget. Elevhälsopersonal

omvärldsbevakar och därigenom bidrar dem till att planera strategiskt på

förvaltningsnivå och skolnivå. Vissa skolor är identifierade som skolor med mer

behov utifrån befolkningsstruktur tex. nyanlända, utländsk härkomst och

socioekonomisk bakgrund.

- Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra som medverkar till en

bättre hälsa? Det kan exempelvis vara aktiviteter kopplade till utbildning,



socioekonomiska förhållande, ensamhet, inflytande, socialt och kulturellt 

deltagande eller något annat som i sin tur leder fram till en ökad hälsa. 

Svar: Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och Vuxenutbildningen har tagit 

fram Riktlinjerna för förebyggande av psykisk ohälsa. Planen är att dokumentet ska 

fastställas i oktober 2019.  

Grundskolenämnden har fastställt ett Program för förebyggande arbete mot 

psykisk ohälsa. Grundskoleförvaltningen kommer att följa och analysera elevers 

mående via hälsosamtalen. Program beskriver bland annat hur man upptäcker 

elever med psykisk ohälsa, det förebyggande och hälsofrämjande arbetet samt hur 

ska man gå tillväga när eleven visar tecken på psykisk ohälsa. 

Skolsköterskorna har utbildningsinsatser med SAMS (Sömn, Aktivitet, Mat och 

Struktur). Det ingår också dialog om pubertet och sex- och samlevnad samt 

relationer. Det är inte riktat speciellt till denna grupp utan omfattar alla elever. 

Fråga 2 

- På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta samverkande med insatser för

integration, delaktighet och trygghet?

Svar: genom samarbete med Fritids- och folkhälsoförvaltningen,

Kulturförvaltningen, Socialtjänsten, Arbetslivsförvaltningen, CKS, VGR,

föreningar och både statliga och privata aktörer.

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Uppföljning av program för ett integrerat samhälle.

Samverkan 
Ärendet har inte varit föremål för samverkan. 

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden.

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 



Datum 2019-03-29 

Handläggare  

Åsa Skytt Jansson 

Tel: 033 - 357219 

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

Nedan följer kortfattade svar utifrån frågeställningarna för uppföljning av Program för ett integrerat 

samhälle 2018.  

För övrigt ser Fritids- och folkhälsoförvaltningen gärna att mötesplatserna och den öppna 

ungdomsverksamheten kommer med tydligare i programmet. 

På vilket sätt samverkar ni eller har för avsikt att samverka med andra myndigheter och näringsliv för 

att öka antalet nyanlända som kommer ut i praktik? 

- Fritids- och folkhälsoförvaltningen samverkar främst med civilsamhället och strävar efter
att få den sektorn att i ta emot nyanlända i form av praktik i större utsträckning.

På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt att arbeta för att fler nyanlända ska komma ut på 

praktik och/eller få en anställning inom er förvaltning/ bolag?  

- Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tagit emot språkpraktikant inom badverksamheten
men vill ta emot fler och har en dialog med ALF. Vår ambition är att ta emot fler
praktikanter, främst på våra ”öppna arenor ”såsom Bodavallen och ev andra liknande
platser framöver.

Vilka strategier använder ni er av? 



- Att ta emot praktikanter i förvaltningen inom lämpliga verksamheter. Det finns ett behov
i våra öppna verksamheter med besökare som talar olika språk.

- Att uppmuntra föreningslivet och De Idéburna att ta emot praktikanter.

Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra? 

- Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med EVS, vilket kan vara exempel
på att det är berikande med nya språk och kompetenser i verksamheterna. FOF försöker
nå ut ännu bredare med information om detta.

- Vi informerar och uppmuntrar på arbetsplatsträffar och ledningsgrupper om möjligheten
att ta emot praktikanter.



Trygghet  

Vilka typer av trygghetsskapande åtgärder arbetar ni med idag, eller har för avsikt att arbeta med? 

- Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar det brottsförebyggande arbetet i staden
och på våra utsatta områden samordnar vi även EST-arbetet.

Vilka satsningar genomför ni eller har för avsikt att genomföra för att öka det sociala deltagandet hos 

berörda grupper? 

- Lokalt valarbete på Hässleholmen, Hulta, Sjöbo, Göta och Norrby för att öka
delaktigheten.

- Stöd till föreningslivet, ekonomiskt och utbildning.
- Samordnar områdesnätverken.
- Arrangerar boendemöten.
- Aktiviteter på mötesplatserna.

Hur arbetar ni för att inkludera berörda grupper i verksamheten och särskilt i frågor som påverkar 

dem? 

- Genom samverkan med lokala föreningar, föreningsråd med fler.
- Genom olika nätverk och intresseföreningar.

Folkhälsa 

På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att förbättra hälsan hos socioekonomiskt 

utsatta grupper? 

- Genom välfärdsbokslutet mäter vi och följer boråsarnas socioekonomiska förutsättningar
i syfte att öka kunskapen och ge underlag för prioriteringar.

- Välfärdsbokslutet kommer bli ännu mer avgränsat i mindre geografiska områden från och
med 2020.

Vilka utbildningssatsningar erbjuds inom hälsoområdet? 

- Föräldraskapsstöd
- Cykelsäkerhet
- Första hjälpen



På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta samverkande med insatser för integration, 

delaktighet och trygghet? 

- Främst med berörda aktörer på plats. Det kan vara genom mötesplatserna,
områdesnätverken och föreningslivet. Alla insatser vi gör bygger på samtal med invånare
utifrån det lokala inflytandet.

- Samverkar även med andra förvaltningar, bostadsbolag med flera för att öka
kompetensen och samhällsservicen på mötesplatserna.
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Kommunstyrelsen  

BESLUTSFÖRSLAG 

Välfärdsbokslut 2018 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Ärendet läggs till handlingarna 

Välfärdsbokslutet ska vara en del av underlaget till nämnders och bolags arbete 

och prioriteringar. 

Datum 

2019-07-30 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 
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Datum 

2019-09-26 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00523 1.1.2.25 

Kommunfullmäktige 

Välfärdsbokslut 2018 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Ärendet läggs till handlingarna     

Välfärdsbokslutet ska vara en del av underlaget till nämnders och bolags arbete 

och prioriteringar. 

Ärendet i sin helhet 

 Fritids- och folkhälsonämnden har den 14 maj godkänt välfärdsbokslutet 2018 

och översänt det till Kommunfullmäktige. 

Välfärdsbokslutet är en mätare för hur socialt hållbart Borås är och lyfter fram 

de områden som behöver förbättras. Välfärdsbokslutet ska därför vara en del av 

underlaget till nämnders och bolags arbete och prioriteringar för ett fortsatt 

arbete för folkhälsan i Borås Stad. 

Precis som för folkhälsoarbetet i Sverige ligger utmaningen för Borås i att 

jämna ut skillnaderna mellan olika grupper. Genom att uthålligt mäta 

förändringar i hälsa mellan kön, mellan geografiska områden och i olika 

åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, genomförande 

och uppföljning, t. ex i budgetarbetet. 

Flera förändringar i årets rapport har gjorts, som att exempelvis där det är 

möjligt presentera statistik på mindre geografiska områden än tidigare. 

Rapporten har också tagit ett nytt grepp kring den sociala hållbarheten genom 

att tydligare kopplas samman med det globala, nationella och det lokala arbetet i 

form av Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, målområdena för det 

nationella folkhälsoarbetet och Borås Stads Vision 2025. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Välfärdsbokslut 2018

2. Välfärdsbokslut 2018

3. Bilaga – Välfärdsbokslut 2018
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Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jäm-

ställt samhälle där människor lever ett gott liv med 

god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Människors 

lika värde står i centrum vilket kräver tillit, för-

troende och att människor känner sig delaktiga i 

samhällsutvecklingen. Den sociala hållbarheten är 

av avgörande betydelse för det demokratiska sam-

hället och är helt nödvändig ur ett samhällseko-

nomiskt perspektiv. För att nå ett socialt hållbart 

samhälle krävs en samsyn kring vad ett välfärds-

samhälle ska erbjuda. Det innebär också att det 

som erbjuds tillgodoser alla människors grundläg-

gande behov och att de mänskliga rättigheterna 

säkerställs och skyddas. 

Borås Stads Välfärdsbokslut mäter den sociala håll-

barheten i Borås. Den utmaningen Borås Stad står 

inför är de hälsoskillnader som finns mellan olika 

befolkningsgrupper och att dessa skillnader ökar. 

Genom att uthålligt mäta förändringar i hälsa mel-

lan kön, mellan geografiska områden och i olika 

åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för 

planering, genomförande och uppföljning t. ex 

i budgetarbetet. Då kan också välfärdssamhället 

anpassas och utformas utifrån de grupper som har 

störst behov. Arbetet för en ökad social hållbar-

het kan inte längre fokusera på ”lika för alla” utan 

måste istället fokusera på att göra skillnad, att se 

människors behov och förutsättningar. Generella 

insatser är viktiga men dessa måste anpassas så att 

de bättre motsvarar de olika behov som finns i vår 

stad. 

Välfärdsbokslutet beskriver utvecklingen inom de 

områden som påverkar hälsan och redovisar hur 

Borås Stad förhåller sig till det nationella folkhälso-

målet. Välfärdsbokslutet kopplas till de 17 globala 

hållbarhetsmålen i Agenda 2030, den allmänna 

förklaringen om de mänskliga rättigheterna, de 

åtta nationella målområdena för folkhälsoarbetet 

och de sju målområdena i Borås Stads Vision 2025.

Målet för folkhälsopolitiken är att skapa sam- 

hälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa 

i hela befolkningen och sluta de påverkansbara  

hälsoklyftorna inom en generation. Borås Stads ar-

bete för en god och jämlik hälsa ska ha ett fortsatt 

stort fokus och därmed bidra till ett mer socialt 

hållbart samhälle.

Ulf Olsson (S) 

Kommunstyrelsens ordförande

Borås Stad

Kristina Nyberg Smahel

Utvecklingsledare Folkhälsa

Borås Stad 

INLEDNING
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Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillna-

derna mellan olika grupper i samhället ökar. Den 

sociala gradienten, det vill säga utbildning och socio-

ekonomiska förhållanden, är tydlig. De grupper som 

har en lägre utbildningsnivå har i de allra flesta fall 

en sämre hälsa. Att ojämlikhet i hälsa kostar är också 

lätt att inse. Den ohälsa och förtida död som ojämlik-

heten mellan exempelvis olika utbildningsgrupper re-

presenterar handlar inte enbart om mänskligt lidande 

och förlorade levnadsår utan även om direkta kostna-

der kopplade till ohälsan i form av produktionsbort-

fall, sjukvård och sjukskrivning. Därtill kommer de 

kostnader som är förknippade med ohälsans sociala 

bestämningsfaktorer, exempelvis för arbetslöshetser-

sättning.

I Välfärdsbokslutet kan man se att folkhälsan i Borås 

följer samma utveckling. Precis som för folkhälsoar-

betet i Sverige ligger utmaningen för Borås i att jämna 

ut skillnaderna mellan olika grupper. Genom att ut-

hålligt mäta förändringar i hälsa mellan kön, mellan 

geografiska områden och i olika åldersgrupper får 

staden ett statistiskt underlag för planering, genom-

förande och uppföljning, t. ex i budgetarbetet. 

Flera förändringar i årets rapport har gjorts, som att 

exempelvis där det är möjligt presentera statistik på 

mindre geografiska områden än tidigare. Rapporten 

har också tagit ett nytt grepp kring den sociala håll-

barheten genom att tydligare kopplas samman med 

det globala, nationella och det lokala arbetet i form 

av Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, målom-

rådena för det nationella folkhälsoarbetet och Borås 

Stads Vision 2025. 

Rapporten är uppdelad i fem avsnitt, alla avsnitt med 

ett särskilt fokus. Det första avsnittet handlar om del-

aktighet, inflytande och tillit. Det visar vikten av att 

kunna påverka sina egna livsvillkor och vara delaktig i 

utvecklingen av samhället. Det andra avsnittet hand-

lar om goda uppväxtvillkor. För att uppnå en jämlik 

hälsa behöver tyngden läggas på tidiga insatser tidigt 

i barnens liv. Det är under barn- och ungdomstiden 

som förutsättningarna för resten av livet skapas. Tred-

je avsnittet fokuserar på den vuxna befolkningen upp 

till 65 år. Det handlar om livsvillkor och levnadsför-

hållanden och vilka möjligheter individer har för att 

leva ett gott liv med god hälsa. Avsnitt fyra handlar 

om levnadsvanornas betydelse för hälsa. Det femte 

och sista avsnittet handlar om det hälsosamma åld-

randet och varför det är viktigt att diskussionen om 

äldre och åldrandet betonar möjligheter och resurser 

istället för att fokusera på kostnader. 

Valdeltagandet ökade i det senaste kommunalvalet. 

Då valdistrikten ändrats sedan valet 2014 kan inga 

jämförelser över tid på geografiska områden göras. 

Bland eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet 

är det en låg andel som anser sig ha inflytande i skolan 

och relativt få anser sig ha möjligheter att framföra 

sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. 

Tilliten till andra i samhället ligger kvar på samma 

nivå för den vuxna befolkningen i Borås. När det gäl-

ler den unga befolkningen är andelen som har tillit 

betydligt lägre. Här kan inga jämförelse göras över tid 

då det är en ny indikator. Det sociala och kulturella 

deltagandet bland vuxna ligger kvar på samma låga 

nivå och andelen med lågt socialt deltagande ökar 

med stigande ålder. 

Barns och ungas uppväxtvillkor är olika, vilket t. ex  

visar sig när man jämför andelen barn som växer upp 

i ekonomiskt utsatta hushåll. En betydligt större an-

del av barnen med utländsk bakgrund lever i ekono-

miskt utsatta hushåll, än barn med svensk bakgrund. 

Den totala andelen minskar dock över tid. Flera av 

nyckeltalen som beskriver barns och ungas uppväxt-

villkor är oförändrade över en treårsperiod. Det gäller 

till exempel andelen som har någon vuxen att prata 

öppet och förtroligt med. Det gäller också de relativt 

höga talen för psykosomatiska besvär så som sömn-

svårigheter, huvudvärk och ont i magen. Samtidigt 

kan man se att några av nyckeltalen har förändrats 

i negativ riktning. Andelen som är medlem i en  

förening minskar och andelen som uppger att de bli-

vit mobbade ökar. Andelen elever i årskurs 9 som är 

behöriga till yrkesprogram ökar något, det är flickorna 

som står för ökningen. Det är fortsatt stora skillnader 

mellan skolorna. 

Utbildningsnivån fortsätter att stiga i befolkningen, 

särskilt bland kvinnorna. Förvärvsfrekvensen ligger 

kvar på en hög nivå men det finns stora skillnader 

mellan könen och mellan geografiska områden. Ung-

domsarbetslösheten har under flera år minskat men 

under 2016 ökade den något igen. Nu är trenden sta-

bil. Inkomstfördelningen är ojämn om man jämför 

olika geografiska områden. Det geografiska området 

med högst medelinkomst tjänar mer än dubbelt så 

mycket jämfört med området med lägst medelin-

komst. Andelen vuxna som avstår att gå ut ensamma 

ökar över tid och är högre i Borås än för riket. 

Två tredjedelar av den vuxna befolkningen är fysiskt 

aktiva, vilket är oförändrat över tid. Bland unga mins-

kar andelen som tränar ofta på sin fritid bland poj-

karna i årskurs 1 på gymnasiet. Det är fortsatt en lägre 

andel flickor än pojkar som tränar ofta på sin fritid. 

Under en lång tid har det varit en positiv utveckling 

med allt fler ungdomar som avstår från alkohol och 

tobak i de tidiga tonåren. Denna positiva utveckling 

verkar fortsätta. Det är dock värt att notera att alko-

holvanorna bland gymnasieelever och många vuxna 

fortfarande har en oroande hög nivå. När det gäller 

andelen unga som provat narkotika kan man inte se 

några skillnader över tid. Däremot finns skillnader 

mellan olika geografiska områden. I den vuxna be-

folkningen minskar andelen dagligrökare över tid. 

I åldersgruppen 65 år och äldre är det sociala delta-

gandet lägre än i de yngre åldersgrupperna. Trenden 

över tid är stabil. Medelinkomsten ökar över tid men 

där finns stora skillnader mellan könen och mellan 

geografiska områden. Skador genom olycksfall är 

fortsatt högre i Borås jämfört med riket. Tendensen 

är att skadorna bland män ökar och att de minskar 

något bland kvinnorna. 

SAMMANFATTNING
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Sedan 2001 har Borås tagit fram Välfärdsbokslut. 

Från början innehöll Välfärdsbokslutet indika-

torer som handlade om barn och unga. För varje 

år som gått har rapporten utvecklats vidare till att 

inrymma alla åldrar, fler geografiska områden och 

fler indikatorer som beskriver hälsans fördelning i 

befolkningen. Under det senaste året har det skett 

en större spridning av Välfärdsbokslutet och på 

fler nivåer, vilket skapat nya förutsättningar för 

utveckling. Årets rapport kommer ha ett tydligt 

fokus på den sociala hållbarheten och den kom-

mer också vara kopplad till globala, nationella och 

lokala mål. Detta för att tydligare visa de sociala 

utmaningar som finns och skapa förutsättningar 

för prioriteringar. 

DEFINITION AV SOCIAL HÅLLBARHET
Den sociala hållbarheten handlar om att skapa ett 

samhälle där alla individer får sina rättigheter res-

pekterade. Alla, oavsett behov och förutsättningar, 

ska ges lika möjlighet till en livsmiljö där de kan 

utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och ha förut-

sättningar för en god hälsa.  

GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL –  
AGENDA 2030
FN:s globala hållbarhetsmål balanserar de tre di-

mensionerna av hållbar utveckling: den ekonomis-

ka, den sociala och den miljömässiga.

Genom Agenda 2030 och dess 17 globala mål för 

hållbar utveckling förbinder sig FN:s alla nationer 

att utrota fattigdom och hunger, bekämpa ojäm-

likheter, tillhandahålla god utbildning samt uppnå 

bättre hälsa, bra arbeten, och miljömässig håll-

barhet. Målen fokuserar också på att främja fred, 

säkerhet och internationella partnerskap. Agenda 

2030 innehåller 169 delmål som ska vara uppfyllda 

till år 2030.

Nyckel till hållbarhetsarbetet är att se de tre dimen-

sionerna av hållbar utveckling som sammanlänka-

de. För att lyckas med det krävs ett helhetsgrepp 

och ett engagemang från alla nivåer i samhället. 

Hälsans roll för en hållbar utveckling har genom 

Agenda 2030 blivit tydligare. Främjande och fö-

rebyggande insatser för en god och jämlik hälsa 

måste därmed ses som en integrerad del i agendans 

SOCIAL HÅLLBARHET –  
GLOBALT,  NATIONELLT OCH LOKALT

alla delar. Det behöver också ses som en grundläg-

gande förutsättning för en hållbar samhällsutveck-

ling, såväl socialt, som ekonomiskt och miljömäs-

sigt. En god och jämlik hälsa är därför avgörande 

för att samtliga globala mål ska kunna uppnås.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH 
RÄTTIGHETSBASERAT ARBETSSÄTT
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rät-

tigheterna innehåller 30 artiklar om friheter och 

rättigheter som tillhör oss alla. Alla människor 

är födda fria och lika i värde och rättigheter. De 

mänskliga rättigheterna samverkar och är odelbara, 

vilket innebär att ingen rättighet är viktigare än nå-

gon annan och de utger alla delar av samma helhet. 

De mänskliga rättigheterna och den sociala håll-

barheten är tydligt sammanlänkade och var och en 

av de indikatorer som mäts i Borås Stads Välfärds-

bokslut kan kopplas till en eller flera av artiklarna. 

Mänskliga rättigheter handlar inte bara om att 

tillgodose och skydda rättigheter utan också om 

hur man gör det. En kommuns kärnuppdrag 

omfattar i många fall arbete med mänskliga rät-

tigheter. För att arbeta rättighetsbaserat kan man 

utgå ifrån några rättighetsprinciper. Det handlar 

om icke-diskriminering och jämlikhet, delaktig-

het och inkludering samt transparens och ansvar. 

Det rättighetsbaserade arbetssättet kan betecknas 

som grunden för det strategiska arbetet med de 

mänskliga rättigheterna. Med hjälp av ett rättig-

hetsbaserat arbetssätt kan kommunen bli bättre på 

att göra människorna delaktiga, fatta bättre beslut 

och möjliggöra ökad livskvalitet. Kommunen kan 

också öka tilliten, mellan människor och till det 

demokratiska systemet, genom att ett rättighetsba-

serat arbetssätt bidrar med tydlighet och hjälper till 

att uppnå bättre kvalitet. 

DET NATIONELLA FOLKHÄLSO-
ARBETET
I juni 2018 antog Riksdagen ett nytt övergripan-

de mål och en ny målstruktur för det nationella 

folkhälsoarbetet. Genom att stärka jämlikhetsper-

spektivet i det övergripande målet samt att renodla 

antalet målområden, är syftet att minska hälsoskill-

naderna i befolkningen. 

Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att 

”skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 

jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påver-

kansbara hälsoklyftorna inom en generation”. De 

åtta målområdena syftar till att tydliggöra vilka be-

stämningsfaktorer som är avgörande för att uppnå 

det övergripande målet. 

1. Det tidiga livets villkor

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter

5. Boende och närmiljö

6. Levnadsvanor

7. Kontroll, inflytande och delaktighet

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjuk- 

    vård

HÄLSANS BESTÄMNINGSFAKTORER
Faktorer som påverkar hälsan kan fördelas på olika 

nivåer i samhället och brukar benämnas hälsans be-

stämningsfaktorer. Den grundläggande basen för vår 

hälsa är kön, arv och ålder. De två innersta lagren, 

sociala nätverk och levnadsvanor, går i hög grad att 

påverka som enskild människa. Men dessa påverkas 

också av de andra mer politiskt styrda lagren runt om. 

Nästa lager består av de livsvillkor eller förhållan-

den vi lever i. De påverkas till viss del av egna be-

slut men kanske främst av politiska beslut på lokal, 

regional och nationell nivå. Överst finns samhällets 

strukturer på global nivå där det som enskild män-

niska är svårt att påverka. 

Hälsans bestämningsfaktorer

Faktorer som påverkar hälsan kan fördelas på olika nivåer i samhället och brukar benämnas 
hälsans bestämningsfaktorer. Den grundläggande basen för vår hälsa är kön, arv och ålder. De 
två innersta lagren, sociala nätverk och levnadsvanor, går i hög grad att påverka som enskild
människa. Men dessa påverkas också av de andra mer politiskt styrda lagren runt om. 

Nästa lager består av de livsvillkor eller förhållanden vi lever i. De påverkas till viss del av egna
beslut men kanske främst av politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå. Överst finns
samhällets strukturer på global nivå där det som enskild människa är svårt att påverka.

Bild: Hälsans bestämningsfaktorer, fritt från Dahlgren & Whitehead (1991)

Borås Stads vision 2025

Borås 2025 är visionen av vårt framtida Borås. Visionen bygger på hållbarhet och handlar således 
inte om att lösa de problem som finns här och nu utan om att kunna se flera steg längre. Den 
fördjupas i sju strategiska målområden och till varje målområde hör ett antal strategier som 
konkretiserar hur vi tillsammans ska nå visionen.  

Hälsans bestämningsfaktorer, fritt från Dahlgren & 
Whitehead (1991)
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BORÅS STADS VISION 2025
Borås 2025 är visionen av vårt framtida Borås. Vi-

sionen bygger på hållbarhet och handlar således 

inte om att lösa de problem som finns här och nu 

utan om att kunna se flera steg längre. Den fördju-

pas i sju strategiska målområden och till varje mål-

område hör ett antal strategier som konkretiserar 

hur vi tillsammans ska nå visionen. 

1. Människor möts i Borås

2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

3. Företagandet växer genom samverkan

4. Livskraftig stadskärna

5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
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Förändringar i hälsa sker oftast långsamt. Föränd-

ringar på kort sikt kan vara tillfälliga och bero på 

att underlaget på kommunnivå är relativt litet. Det 

gäller särskilt när man bryter ner siffror på kön 

och/eller område. Vi har därför valt att redovisa 

flera års data i den här redogörelsen. Till exempel 

redovisas siffrorna i flera av tabellerna som 3-års 

medelvärde, 4-års medelvärde och 5-års medel-

värde. Beskrivningar och kommentarer har gjort 

utifrån ett flerårigt perspektiv. 

För att ytterligare belysa skillnaderna i livsvillkor 

och levnadsförhållanden har några av indikatorer-

na i vissa avsnitt delats upp på mindre geografiska 

områden. Det gäller Brämhult, Norrby, Sjöbo, 

Tandared och Göta. Ur dessa fem har de mindre 

geografiska områdena Hässleholmen, Norrby stads- 

del, Sjöbo stadsdel, Hulta och Kristineberg lyfts ur. 

Värt att notera är att dessa fem områden fortfa-

rande ingår i de fem större geografiska områdenas 

siffror (f.d. kommundelarna). 

LÄSANVISNING 
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Detta avsnitt kopplar mot FN:s håll-
barhetsmål 2030

FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna
• Rätt till hälsa och välbefinnande (artikel 25.1)

• Rätt till utbildning (artikel 26.1)

• Rätt till utbildning som utvecklar personligheten

till fullo (artikel 26.2)

• Rätt till skydd mot alla former av diskriminering

(artikel 7)

• Rätt att delta i sitt lands styre (artikel 21.1)

• Rätt till lika tillgång till offentliga tjänster

(artikel 21.2)

• Rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv

(artikel 27.1)

• Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (artikel 3)

• Rätt till att överallt erkännas som en person i

lagens mening (artikel 6)

De nationella målområdena för 
folkhälsa
• Kontroll, inflytande och delaktighet

Borås Stads Vision 2025
• Människor möts i Borås

• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

Att kunna påverka sina egna livsvillkor och vara 

delaktig i utvecklingen av samhället är ett grund-

läggande behov hos individer och grupper. Det 

motsatta innebär att man känner maktlöshet, utan- 

förskap kan uppstå och tilliten minskar. Rätten 

till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, 

etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning eller ålder. 

I Borås 2025 betonas vikten av mänskliga möten, 

där grunden läggs för delaktighet och inflytande 

över Borås utveckling. Borås ska vara staden där 

social, etnisk och kulturell mångfald driver utveck-

lingen framåt. 

VALDELTAGANDE
Känslan av att kunna påverka och känslan av tillhö-

righet påverkar i allra högsta grad valdeltagandet. Att 

mäta valdeltagandet ger därför en god bild av hur 

delaktiga och inflytelserika invånarna känner sig.

Valdeltagandet ökade drygt en procentenhet jäm-

fört med föregående val. På geografiska områden 

kan inga statistiskt säkra jämförelser göras då valdi-

strikten ändrats sedan valet 2014. Värt att notera är 

att Borås satsning på ökat valdeltagande i områden 

med lägst valdeltagande i valet 2014 verkar gett 

önskad effekt. På Sjöbo, Hässleholmen och fram-

förallt Norrby ökade valdeltagandet 2018 medan 

det minskade något på Hulta och Kristineberg.

DELAKTIGHET, 
INFLYTANDE  
OCH TILLIT

Högst valdeltagande hade Tämta-Vänga med 94,6 

procent jämfört med Hässleholmen Södra, som 

hade lägsta valdeltagandet med 52,7 procent. Jäm-

fört med riket (84,1%) ligger Borås lägre.

INFLYTANDE FÖR UNGA I SKOLAN 
OCH I SAMHÄLLET
Barnkonventionen blir svensk lag och börjar gälla 

från 1 januari 2020. Det innebär en större skyldighet 

och en ökad möjlighet för myndigheter och dom-

stolar att sätta barnens rättigheter i fokus. Att barn-

konventionen blir lag innebär inga nya rättigheter 

för barn men barnens rättigheter får högre status och 

kommer ha samma status som andra svenska lagar. 

Precis som i den vuxna befolkningen är det en rättig-

het för barn och unga att känna delaktighet och infly-

tande över sitt eget liv och i samhället. I hälsoenkäten 

som genomförs i Borås mäts ungas inflytande med 

några frågor. De handlar om huruvida man upplever 

sig ha inflytande i skolan och också om man känner 

att man har möjlighet att påverka i samhället.

Det går inte att utläsa någon förändring över tid när 

det gäller andelen elever som upplever att de får vara 

med och påverka hur lektionstiden används. Varken 

när det gäller elever i årskurs 8 eller i årskurs 1 på 

gymnasiet. Det går heller inte att utläsa några skill-

nader mellan flickor och pojkar om man inte också 

tittar på områdesnivå. Där är dock osäkerheten i re-

sultatet stor på grund av att grupperna blir små och 

slumpens inverkan större. 

På frågan om vilka möjligheter ungdomarna ansåg 

sig ha att framföra sina åsikter till de som bestäm-

mer i kommunen, var det ungefär en fjärdedel av 

eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet som 

ansåg sig ha mycket eller ganska stora möjligheter 

till detta. Fler pojkar än flickor uppger att de har 

möjlighet att framföra sina åsikter. I årskurs 1 på 

gymnasiet ökar flickornas andel över tid.

TILLIT
Tillit till andra människor brukar liknas vid kittet 

som håller samhället samman. Forskare har kun-

nat påvisa ett samband mellan tillit och livslängd. 

Sambandet försvagas om man tar hänsyn till genus, 

könstillhörighet och socialt umgänge. Men, trots 

detta indikerar flera studier att generell tillit till an-

dra människor är en undervärderad faktor och bör 

behandlas mer av olika aktörer inom folkhälsofrågor. 

Brämhult
Centrum
Dalsjöfors
Fristad
Göta
Norrby
Sandhult
Sjöbo
Trandared
Viskafors
Borås

Figur 1. Valdeltagande i kommunalval 2018, per område i Borås, andel i procent.
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Figur 1. Valdeltagande i kommunalval 2018, per
område i Borås, andel i procent.

Tabell 1. Vara med och bestämma över lektionstiden, andel i procent.

2014             2015  2017 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  Åk 8 31 33 30 28 33 33

  Gy åk 1 42 47 44 46 45 46

Tabell 2. Mycket eller ganska stora möjligheter att framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen, 
andel i procent.

2014             2015  2017 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickorr

  Åk 8 29 26 28 22 24 22

  Gy åk 1 26 17 29 21 28 23

Valdeltagande kommunalval 2018
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I Borås svarar drygt 30 procent av männen och 

kvinnorna att de saknar tillit till andra människor. 

Jämförelser över tid visar en stabil trend. 

Bland eleverna i årskurs 8 saknar 46 procent av 

pojkarna och 57 procent av flickorna tillit till an-

dra i sin närhet. I årskurs 1 på gymnasiet är siffror-

na ännu högre, 56 procent av pojkarna och 63 pro-

cent av flickorna. Här kan inga jämförelser över tid 

göras då frågan ställdes för första gången i Hälso- 

enkäten 2017. Däremot kan skillnader urskiljas 

om man jämför geografiska områden med varan-

dra.

SOCIALT OCH KULTURELLT 
DELTAGANDE
Socialt deltagande och tillit bildar tillsammans det 

som kallas socialt kapital. Det innebär att sociala re-

lationer och nätverk påverkar kollektiv handling. För 

en individ spelar det sociala deltagandet och sociala 

relationer en stor roll. Människor med sämre eko-

nomiska förutsättningar har oftast lägre socialt och 

samhälleligt deltagande. 

I den nationella undersökningen Hälsa på lika villkor 

mäts befolkningens sociala deltagande. Lågt socialt 

deltagande innebär att man som mest har deltagit 

i en social aktivitet under det senaste året. I Borås 

minskar andelen som rapporterar lågt socialt delta-

gande något, både när det gäller männen och kvin-

norna.
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För att uppnå en jämlik hälsa behöver tyngden läg-

gas på tidiga insatser tidigt i barnens liv. Det är un-

der barn- och ungdomstiden som förutsättningar-

na för resten av livet skapas. Stödjande och lyhörda 

föräldrar som förmår ge barnet en god fostran är 

ett barns främsta skyddsfaktor. 

Därför är det viktigt att föräldrar och andra vuxna 

ges förutsättningar för att vara barnets främsta re-

surs. För att stimulera barns utveckling är förskola, 

skola och fritidsaktiviteter viktiga. Förskola, skola 

och en meningsfull fritid kan kompensera för det 

som föräldrar och andra viktiga vuxna inte förmår. 

I Borås 2025 är ett av målområdena att stadens 

vuxna medborgare tar ett gemensamt ansvar för att 

barn och unga ska få goda uppväxtvillkor. 

ANDEL BARN 0-5 ÅR I FÖRSKOLA
Förskolan har långsiktiga positiva effekter på barns 

lärande och utveckling. Studier har kunnat påvisa 

att förskolan har socioekonomiskt utjämnande ef-

fekter genom att barn från resursfattiga familjer 

drar störst nytta av att vistas i förskolan. För att 

nå en jämlik hälsa behöver fokus läggas på tidiga 

insatser i barnens liv. 

Därför är en väl fungerande förskola, där barn får 

möjlighet att vara aktiva, delaktiga och engagerade 

i samspel med vuxna och andra barn, en av de mest 

stimulerande lärandemiljöerna. 

GODA UPPVÄXTVILLKOR
Detta avsnitt kopplar mot FN:s håll-
barhetsmål 2030

FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna
• Rätt till en tillräcklig levnadsstandard (artikel 25.1)

• Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (artikel 3)

• Rätt till mat (artikel 25.1)

• Rätt till social trygghet (artikel 22)

• Rätt till hälsa och välbefinnande (artikel 25.1)

• Rätt till utbildning (artikel 26.1)

• Rätt till utbildning som utvecklar personligheten

till fullo (artikel 26.2)

• Rätt till lika tillgång till offentliga tjänster

(artikel 21.1)

• Rätt till skydd mot alla former av diskriminering

(artikel 7)

• Rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv

(artikel 27.1)

• Rätt att delta i sitt lands styre (artikel 21.1)

De nationella målområdena 
för folkhälsa
• De tidiga livets villkor

• Kunskaper, kompetenser och utbildning

• Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

• Inkomster och försörjningsmedel

• Boende och närmiljö

• Levnadsvanor

• Kontroll, inflytande och delaktighet

Borås Stads Vision 2025
• Människor möts i Borås

• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

I Borås ökar andelen barn som är inskrivna i för-

skolan över tid. Högst andel inskrivna barn har 

Sandhult med 87,6 procent och lägst andel har 

Sjöbo med 66,5 procent 2018. För Borås var siff-

ran 78,9 procent 2018. 

ANDEL BARN 0-19 ÅR I EKONOMISKT 
UTSATTA HUSHÅLL
Att bo trångt, att på grund av ekonomi inte kunna 

delta i aktiviteter och känna oro är faktorer som 

en familjs ekonomi påverkar barnet på. Barn som 

växer upp i ekonomiskt utsatta hushåll löper större 

risk för ohälsa, både psykisk och fysisk. För barnen

infinner sig också ofta en känsla av skam och utan-

förskap, vilket leder till dålig självkänsla och en 

sämre prestation i skolan och på fritiden. Att inte 

klara av den ekonomiska försörjningen själv och att 

istället behöva ta emot ekonomiskt bistånd är ett 

skyddsnät tillhandahållet av samhället som dock 

endast ska ses som och användas som en tillfällig 

lösning.

Andelen barn i Borås som växer upp i ekonomiskt 

utsatta hushåll har minskat under de senaste åren 

och den fortsätter att minska. År 2017 var andelen 

8,1 procent. I Sverige var siffran 9,2 procent. För 

att ytterligare visa skillnaderna i hälsa mäts också 

vilken bakgrund barnen har och där syns stora 

skillnader beroende på om barnet har utländsk 

bakgrund eller svensk bakgrund. 

Andelen barn som växer upp i ekonomiskt utsatta 

hushåll minskar både för barn med utländsk bak-

grund och för barn med svensk bakgrund. Gapet 

mellan dessa grupper är dock stort.

BARN OCH KULTUR
FN:s konvention om barns rättigheter slår fast alla 

barns rätt till kultur. Det handlar om att ge alla 

barn och unga goda förutsättningar att utvecklas 

till självständiga individer genom att ge dem till-

gång till olika kulturella uttrycksformer samt kun-

skap och resurser för eget skapande. 

Att läsa är viktigt för språkutvecklingen och läs-

ning av lite längre texter lär oss tänka snabbare 

och bli mer analytiska. Det handlar också om att 

få förståelse för att människor är olika, integration 

mellan olika grupper i samhället och demokrati. 

Böcker är en väg in i språket och ger en bättre kon-

troll över livet. 

I Borås är trenden över tid negativ när det gäller 

antal barnbokslån för åldern 0-17 år i kommunala 

bibliotek. Jämfört med övriga kommuner i Sverige 

ligger Borås högt med 17,6 barnbokslån per barn. 

Även när man jämför Borås med kommuner av 

samma storlek eller med kommuner med liknande 

socioekonomi har Borås ett högt värde. 

Andelen elever 7-15 år som deltar i musik- eller 

kulturskola minskar över tid, 19 procent 2017 

jämfört med 22 procent 2015. 

SJÄLVSKATTAD HÄLSA
De flesta unga i Borås skattar sin hälsa som god 

eller mycket god. Trenden över tid är dock nega-

tiv för både eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på 

gymnasiet. Mellan geografiska områden varierar 

det en hel del. Högst andel elever i årskurs 8 som 

uppskattar att deras hälsa är god finns i Centrum 

med 91 procent. Lägst i Norrby med 82 procent. 

Bland eleverna i årskurs 1 på gymnasiet har Sand-

hult högst andel med 89 procent. Fristad har lägst 

andel med 78 procent.

PSYKOSOMATISKA BESVÄR
I motsats till att de flesta unga uppskattar att deras 

hälsa är god, upplever en fortsatt hög andel olika 

typer av psykosomatiska besvär. Fler flickor än poj-

kar rapporterar nedstämdhet, magont, oro och att 

de har svårt att somna. Jämförelser bakåt i tiden 

visar att trenden är stabil.

Tabell 3. Andel barn 0-19 år i ekonomiskt utsatta 
hushåll

Andel barn med Andel barn med

utländsk bakgrund svensk bakgrund

  2014 26,7 3,4

  2015 26,0 3,0

  2016 22,8 2,5
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I områdena varierar andelen medlemskap över tid. 

Högst andel som var medlem i en förening i års-

kurs 8 fanns i Sandhult med 75 procent och lägst 

andel i Norrby med 43 procent. Norrbys andel har 

minskat från 75 procent 2014 till 43 procent 2017.

Den nationella undersökningen LUPP (Lokal 

uppföljning av ungdomspolitiken) genomförs re-

gelbundet i Borås. Den senaste undersökningen 

gjordes 2017 och vänder sig till elever i årskurs 8 

och årskurs 2 på gymnasiet. Frågorna i enkäten ger 

kommunen kunskap om hur de unga i Borås ser 

på bland annat inflytande, möjligheten till arbete, 

trygghet, sin egen hälsa och fritidsmöjligheter.  

En fråga i undersökningen handlar om hur ofta 

unga i Borås gör olika saker på sin fritid. 

För båda åldersgrupperna var att vara ute i naturen 

och att läsa böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller 

liknande det som man i störst utsträckning gjorde 

på sin fritid. Gå på konsert, teater, musikal, dans-

uppvisning, museum och utställningar var det som 

lägst andel gjorde. 

BEHÖRIGHET TILL GYMNASIET
Det finns ett tydligt samband mellan utbildnings-

nivå och hälsa. Ett exempel på det är sambandet 

mellan utbildningsnivå och medellivslängd, där de 

största skillnaderna i medellivslängd finns mellan 

de som har förgymnasial utbildning och de som 

har eftergymnasial utbildning. Föräldrarnas ut-

bildningsbakgrund spelar en roll för hur väl eleven 

lyckas nå behörighet. Skillnaden är statistiskt sä-

kerställd och sambandet kvarstår när hänsyn tas till 

kön och födelseland.

I Borås var 80 procent av pojkarna och 86 procent 

av flickorna behöriga till yrkesprogram 2018. Det 

är något lägre än andelen för riket. En femtedel 

av Borås pojkar i årskurs 9, dvs. cirka 130 indivi-

der, klarade alltså inte av behörighetskraven för att 

komma in på gymnasiet. Skolan har huvudansva-

ret för att skapa goda studieresultat men en miss-

lyckad skolgång är en komplex problematik där 

flera av samhällets aktörer kan bidra till att skapa 

bättre förutsättningar för barn och unga att full-

följa grund- och gymnasieutbildning. 

Något som har en koppling till upplevelsen av psy-

kosomatiska besvär är om en individ blir eller har 

blivit utsatt för mobbning. I hälsoenkäten ställs 

frågan om man har blivit utsatt för mobbning i 

skolan under de senaste månaderna. Trenden har 

varit relativt stabil med drygt 10-15 procent som 

uppger att de varit utsatta en eller flera gånger. De 

senaste två mätningarna, 2015 och 2017, visar att 

allt fler rapporterar att de har utsatts. I t ex. Viska-

fors uppger 30 procent av eleverna i årskurs 8 att 

de har utsatts en eller flera gånger. I flera utav de 

nio nätverken för barn och unga 10-16 år vittnar 

rektorer och enhetschefer om att trakasserier och 

kränkningar på framför allt sociala medier ökat i 

deras elevgrupper den senaste tiden. Detta är något 

som behöver tas på största allvar.  

NÅGON VUXEN ATT PRATA ÖPPET 
OCH FÖRTROLIGT MED
Att ha någon vuxen i sin närhet man kan vända 

sig till, oftast en förälder, är viktigt för barns och 

ungas utveckling. Andelen elever i årskurs 8 som 

har någon vuxen i sin närhet de kan prata med har 

tidigare minskat över tid, nu verkar minskningen 

ha stannat av. Framför allt är det pojkarnas andel 

som har ökat sedan föregående mätning, vilket 

bidrar till att den negativa trend som sågs mellan 

åren 2013-2015 nu har stannat av.

För eleverna i årskurs 1 på gymnasiet har man 

tidigare inte kunnat se någon trend över tid. Nu 

verkar trenden vara negativ när det gäller pojkarna. 

Om det är en tillfällighet eller inte får tiden utvisa. 

Både när det gäller eleverna i årskurs 8 och årskurs 

1 på gymnasiet finns det skillnader mellan olika 

geografiska områden.

MEDLEMSKAP I FÖRENING
Att vara delaktig i en förening är hälsofrämjande 

på flera sätt. Dels ger det en inblick i demokrati, 

ett starkare socialt nätverk samt att föreningslivet 

erbjuder stimulerande och utvecklade aktiviteter 

där man kan agera tillsammans för att uppnå ge-

mensamma mål.

Drygt 60 procent av eleverna i årskurs 8 uppgav 

att de var medlemmar i en förening 2017. För 

eleverna i årskurs 1 på gymnasiet var andelen drygt 

50 procent. Skillnaden mellan flickor och pojkar  

har ökat något i årskurs 8 medan den har minskat 

bland eleverna i årskurs 1 på gymnasiet. 

Tabell 4: Andel elever i årskurs 8 som har någon 
vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt 
med, i procent.

Pojkar Flickor Totalt 

  2013 92 87 89

  2014 87 85 85

  2015 85 84 84

  2017 90 85 88

Tabell 5. Medlem i förening i Borås, andel i procent.

            Åk 8          Åk 1 gy 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  2013 66 61 53 42

  2014 69 62 55 48

  2015 63 62 54 47

  2017 63 57 49 46 

Tabell 6. Andel elever som gör följande saker minst en gång i veckan eller oftare på sin fritid, i procent.

Åk 8 Åk 2 gy 

  Spelar teater, skapar musik eller dansar 25 20

  Håller på med foto eller film, tecknar, målar, skriver, pysslar, syr eller liknande 27 22

  Läser böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller liknande 49 49

  Besöker bibliotek 8 14

  Är ute i naturen 58 47

  Går på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande 21 11

  Går på konsert 1 1

  Går på teater, musikal eller dansuppvisning 1 2

  Går på museum eller utställning 1 1

  Går på match eller annat idrottsevenemang 24 12

Socialt stöd

Pojkar Flickor Totalt
2013 92 87 89
2014 87 85 85
2015 85 84 84
2017 90 85 88
Tabell 4: Andel elever i årskurs 8 som har någon vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt med, i procent.

Medlem i förening

Åk 8 Åk 1 gy
Pojkar Flickor Pojkar Flickor

2013 66 61 53 42
2014 69 62 55 48
2015 63 62 54 47
2017 63 57 49 46
Tabell 5. Medlem i förening i Borås, andel i procent.

Figur 4: Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, i procent.
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Figur 4: Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, i procent. Obs! Samtliga huvudmän

Andel behöriga till yrkesprogram

Figur 2: Upplevt dessa besvär minst en gång per vecka, 2017 andel i procent.

Figur 3: Upplevt dessa besvär minst en gång per vecka, 2015 andel i procent.
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Figur 2: Upplevt dessa besvär minst en gång per vecka, 2017 andel i procent.

Figur 3: Upplevt dessa besvär minst en gång per vecka, 2015 andel i procent.
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TRYGG I SKOLAN
Att känna sig trygg i skolan borde vara lika själv-

klart som att vuxna känner sig trygga på sin arbets-

plats. Ändå känner sig drygt en av fyra i årskurs 

8 och en av fem i årskurs 1 på gymnasiet otrygg i 

skolan. Över tid är tryggheten oförändrad gällande 

pojkarna i årskurs 8 medan tryggheten minskar nå-

got för flickorna i årskurs 8 och för båda könen i 

årskurs 1 på gymnasiet. 
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Detta avsnitt kopplar mot FN:s håll-
barhetsmål 2030

Att alla människor ska ha möjligheter till en god 

hälsa och ett långt liv uttrycks i svensk grundlag, i 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättig-

heterna och i Världshälsoorganisationens stadgar. I 

verkligheten har dock inte alla människor i Sverige 

samma möjligheter till detta. Människor med olika 

lång utbildning, olika yrken eller olika stora in-

komster skiljer sig påtagligt åt i hälsa, sjukdomsrisk 

och i livslängd.

I Borås 2025 står det att allas kompetens oavsett 

den enskildes förutsättningar ska tas tillvara. Socialt 

ansvarstagande ska genomsyra arbetsgivarskapet i 

alla sektorer och Borås Stad ska vara ett föredöme. 

För att ytterligare belysa skillnaderna i livsvillkor 

och levnadsförhållanden har flera av indikatorerna 

i detta avsnitt delats upp på mindre geografiska 

områden. Det gäller Brämhult, Norrby, Sjöbo, 

Tandared och Göta. Ur dessa fem har de min-

dre geografiska områdena Hässleholmen, Norrby 

stadsdel, Sjöbo stadsdel, Hulta och Kristineberg 

lyfts ur. Värt att notera är att dessa fem områden 

fortfarande ingår i de fem större geografiska områ-

denas siffror (f.d. kommundelarna). 

UTBILDNINGSNIVÅ
Världshälsoorganisationen har i en rapport från år 

2011 påvisat att hälsa påverkar utbildningsnivån 

LIVSVILLKOR 
OCH LEVNADS-  
FÖRHÅLLANDEN

FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna
• Rätt till en tillräcklig levnadsstandard (art. 25.1)

• Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (art. 3)

• Rätt till mat (art. 25.1)

• Rätt till social trygghet (art. 22)

• Rätt till hälsa och välbefinnande (art. 25.1)

• Rätt till utbildning (art. 26.1)

• Rätt till utbildning som utvecklar personligheten

till fullo (art. 26.2)

• Rätt till skydd mot alla former av diskriminering

art. 7)

• Rätt till att delta i sitt lands styre (art. 21.1)

• Rätt att äga egendom (art. 17.1)

• Rätt till arbete och tillfredsställande arbetsför- 

hållanden (art. 23.1)

• Rätt till lika lön för lika arbete (art. 23.2)

• Rätt till lika tillgång till offentliga tjänster

(art. 21.1)

• Rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv

(art. 27.1)

• Rätt att överallt erkännas som en person i lagens

mening (art. 6)

De nationella målområdena 
för folkhälsa
• Kunskaper, kompetenser och utbildning

• Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

• Inkomster och försörjningsmedel

Borås Stads Vision 2025
• Människor möts i Borås

• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

• Företagandet växer genom samverkan

• Medborgares initiativkraft gör landsbygden

levande

• Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

och utbildningsnivån påverkar hälsan. Utbild-

ningsnivån (högst avklarade utbildning) påverkar 

positioner på arbetsmarknaden och på så sätt även 

de ekonomiska, fysiska och psykosociala förutsätt-

ningarna.

Andelen med eftergymnasial utbildning i Borås 

fortsätter att öka någon procentenhet varje år. 

Kvinnornas andel ökar snabbare än männens. Mel-

lan åren 2005-2017 ökade andelen i åldersgruppen 

25-34 år med eftergymnasial utbildning med 12

procentenheter bland kvinnorna och fem procent-

enheter bland männen. År 2017 hade 49 procent

av kvinnorna och 35 procent av männen en efter-

gymnasial utbildning. Det är något lägre än riket.

Förhållandet är detsamma i åldersgruppen 35-54 

år. Fler kvinnor än män har eftergymnasial utbild-

ning, 44 procent av kvinnorna och 35 procent av 

männen 2017. Det finns skillnader mellan områ-

dena i staden gällande eftergymnasial utbildning, 

där Sandhult hade den högsta andelen med 47 

procent och Norrby stadsdel den lägsta med 22 

procent 2017. 

FÖRVÄRVSFREKVENS
Att ha ett arbete är av central betydelse då det 

handlar om att jämföra olika socioekonomiska 

grupper. Arbetslösa är i nästan alla hälsoavseenden 

förfördelade jämfört med dem som har arbete. Ar-

betslösheten är på detta sätt kopplat till ojämlik-

het och kan också vara mer bekymmersam för vissa 

grupper än andra. 

På individnivå betyder ett arbete bättre ekono-

miska förutsättningar och en vardag som bidrar 

till delaktighet och meningsfullhet. För samhället i 

stort betyder en hög förvärvsfrekvens ett högt skat-

tetryck som kan finansiera välfärdstjänsterna. Ar-

betslöshet medför sämre ekonomiska förutsättning-

ar för individen samt en förlust av det sociala stöd 

och den gemenskap som en arbetsplats erbjuder.

Under 2016 hade 85 procent av boråsarna i åldern 

35-54 år ett arbete. Andelen har inte förändrats

de senaste åren och skillnaden mellan kvinnor

och män är oförändrad. Högst andel förvärvsak-

tiva fanns i Dalsjöfors, Fristad och Sandhult med

92 respektive 93 procent och lägst andel i Norrby

stadsdel och Hässleholmen, med 53 respektive 65

procent.

I åldersgruppen 55-64 år var andelen lägre, 75 

procent. Både för männen och för kvinnorna har 

det varit en positiv ökning de senaste åren. För 

åldersgruppen 55-64 år fanns den högsta andelen 

förvärvsaktiva i Sandhult med 85 procent och den 

lägsta andelen i Norrby stadsdel med 48 procent. 

ÖPPET ARBETSLÖSA UNGA
Andelen arbetslösa unga har sedan 2016 legat rela-

tivt stabilt. I mars 2018 var 3,1 procent av unga i 

åldern 18-24 år öppet arbetslösa i Borås. Det finns 

stora skillnader mellan områdena, med högst andel 

arbetslösa i Norrby stadsdel med drygt sex procent 

och lägst andel i Dalsjöfors med två procent. Här 

utmärker sig Hultas kvinnor med åtta procent öp-

pet arbetslösa.

Figur 5. Eftergymnasial utbildning 35-54 år, 2017, andel i procent.

Figur 6. Förvärvsaktiva 35-54 år, 2016, andel i procent.
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Figur 6. Förvärvsaktiva 35-54 år, 2016, andel i procent.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Kvinnor Män Totalt

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Kvinnor Män Totalt

Figur 6. Förvärvsaktiva 35-54 år, 2016, andel i 
procent.

Förvärvsfrekvens 35-54 år, 2016



VÄLFÄRDSBOKSLUTET 2018 VÄLFÄRDSBOKSLUTET 201826 27

eftergymnasial utbildning och som är sammanbo-

ende, är drygt 25 år. För en ensamstående man 

med förgymnasial utbildning är återstående medel-

livslängd 15 år. 

I Borås är medellivslängden 84,4 år för kvinnor och 

80,4 år för män. Trenden över tid är stabil. Siffran 

för Borås gällande medellivslängd går i dagsläget 

inte att få ut på varken geografiska områden, ut-

bildningsnivå eller hushållstyp. Men utifrån att 

Borås ofta ligger i nivå med rikets siffror kan man 

anta att medellivslängden även i Borås påverkas av 

huruvida man har en högre eller lägre utbildnings-

nivå och är sammanboende eller ensamstående.INKOMST
En kontinuerlig inkomst och ekonomiska tillgångar 

är viktiga för hälsan. Ekonomin har betydelse för 

individers och familjers möjligheter att kontrollera 

och medvetet styra sina livsvillkor. Ensamstående 

med barn har oftare en sämre ekonomisk situation 

än sammanboende med barn, även personer med 

utländsk bakgrund har oftare lägre inkomster än 

svenskfödda.

Medelinkomsten för Borås år 2016 var 280 800 kr. 

Det finns skillnader mellan områdena där Norrby 

stadsdel har lägst medelinkomst med 158 100 kr 

och Sandhult högst med 340 000 kr.

EKONOMISKT BISTÅND
Arbete skapar delaktighet och ger den enskilda in-

dividen större möjlighet till frihet och utveckling. 

Det ekonomiska biståndet är ett skyddsnät tillhan-

dahållet av samhället men ska endast ses och använ-

das som en tillfällig lösning. När en individ lämnar 

utanförskap och går från bidragsberoende till egen 

försörjning gynnar det inte bara den enskilda in-

dividen och dennes familj, utan också samhället. I 

Borås är skillnaderna mellan geografiska områden 

stor när det gäller andelen personer 20 år och äldre 

som har ekonomiskt bistånd. 

TRYGGHET
Trygghet påverkas av en rad faktorer. Det handlar 

bland annat om faktorer som tillit till samhället och 

till andra människor, om individers egen känsla av 

kontroll och tro på sin egen och andras förmåga att 

förhindra brott. Trygghet är en sammansatt före-

teelse som avspeglar en individs upplevelse av sin 

egen säkerhet. Upplevelsen inbegriper värderingar, 

erfarenheter, sociala förutsättningar och det fysiska 

rummets utformning. Det är svårt att avgöra vil-

ken faktor som är viktigast för att känna trygghet 

och de olika faktorerna är beroende av varandra. 

I Borås anger 28 procent av den vuxna befolkningen 

(16-84 år) att de avstår från att gå ut ensamma. 

Siffran kommer från den nationella enkäten Hälsa 

på lika villkor och gäller för 2018. Trenden över 

tid är negativ och Borås andel är högre än rikets.

Över tid minskar antalet anmälda brott. Under 

2018 anmäldes 1 124 brott per 10 000 invånare. 

När det gäller antalet anmälda våldsbrott är tren-

den stabil, dock en liten ökning mellan 2017 och 

2018. 

MEDELLIVSLÄNGD
Medellivslängden fortsätter att öka i Sverige. Den 

återstående medellivslängden vid 30 års ålder har 

ökat mest för gruppen med eftergymnasial utbild-

ning mellan åren 2012 och 2017. Ökningen är 

något mindre för de med en gymnasieutbildning 

och minst för de med en förgymnasial utbildning. 

Alltså fortsätter trenden med ökade skillnader mel-

lan grupper med olika utbildningsnivå. Det skiljer 

sex år i återstående medellivslängd mellan de som 

har eftergymnasial utbildning och de som har för-

gymnasial utbildning. 

På senare år har det blivit möjligt att göra livs-

längdsberäkningar efter hushållstyp. Återstående 

medellivslängd vid 65 års ålder för en kvinna med 

Figur 8. Medelinkomst 20 år och äldre, 2016.
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Detta avsnitt kopplar mot FN:s håll-
barhetsmål 2030

LEVNADSVANOR

FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna
• Rätt till en tillräcklig levnadsstandard (art. 25.1)

• Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (art. 3)

• Rätt till mat (art. 25.1)

• Rätt till social trygghet (art. 22)

• Rätt till hälsa och välbefinnande (art. 25.1)

• Rätt till skydd mot alla former av diskriminering

art. 7)

De nationella målområdena 
för folkhälsa
• Boende och närmiljö

• Levnadvanor

Borås Stads Vision 2025
• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

• Livskraftig stadskärna

Utvecklingen när det gäller levnadsvanorna i Sverige 

har flera oroväckande tendenser. Bland annat ökar 

den psykiska ohälsan och där lyfts ofta svårighe-

terna med att hålla en balans livet som en orsak. 

Andra tendenser som ses är ett ökat stillasittande 

som kan leda till smärtproblem, övervikt, sömn-

problem och nedstämdhet. Men levnadsvanorna 

blir inte bara sämre. Några delar har blivit bättre 

i Borås över tid. 

I Borås 2025 betonas vikten av platser för rekrea-

tion och upplevelser. Borås ska också vara en stad 

där det är lätt att förflytta sig mellan olika delar till 

fots eller med cykel. 

ENERGIBALANS
Barns vikt påverkas av ärftlighet, matvanor och 

hur mycket barnet rör på sig. Övervikt och fetma 

anstränger kroppen, vilket ökar risken för sjukdo-

mar så som diabetes eller hjärtsjukdomar. Genom 

att ändra barnets matvanor kan viktutvecklingen 

ändras. 

Övervikt och fetma bland barn är idag ett växande 

problem globalt. På 40 år har antalet barn i Sverige 

med övervikt nästan fördubblats. I Sverige upp-

skattas 22 till 25 procent av barnen vara övervik-

tiga och tre procent feta. 

Andelen barn med högt BMI (fetma) i Borås har 

inte ändrats nämnvärt under de senaste åren. Ni- 

vån är i stort sett densamma sedan 2001. När det 

gäller andelen barn med övervikt ligger den totala 

andelen stabilt på 20 procent. Däremot skiljer det 

en del mellan olika geografiska områden. 

Hälften av kvinnorna och drygt 40 procent av 

männen i Borås är normalviktiga. Bland kvinnorna 

är trenden negativ över tid. Andelen kvinnor med 

fetma i Borås ökar över tid medan männens andel 

minskar, 16 procent av kvinnorna och 14 procent 

av männen lider av fetma.

FYSISK AKTIVITET
Rörelse sätter igång flera hälsosamma förändringar 

i kroppen. Man sover bättre, kan hantera stress 

bättre och blir gladare. Det blir också lättare att 

hålla vikten. Fysisk aktivitet minskar också ris-

ken för fall, benbrott och för tidig död. Hjärnans 

funktioner påverkas också på flera sätt av fysisk 

aktivitet. Depressioner och smärta motverkas och 

minne, inlärning och koncentrationsförmåga för-

bättras. 

Den nordiska rekommendationen för barn och 

unga är att vara fysisk aktiv minst 60 minuter per 

dag, både måttlig och hög intensitet. Aktiviteterna 

kan delas upp på kortare intervaller under dagen 

och vara av olika slag. I hälsoenkäten ställs frågan 

hur ofta eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på gym-

nasiet tränar på sin fritid.

När det gäller eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på 

gymnasiet skiljer det något mellan åren och också 

mellan könen. Största skillnaden över tid kan ses 

bland pojkar i årskurs 1 på gymnasiet, där ande-

len som tränade ofta och regelbundet på sin fritid 

minskat från drygt 45 procent 2014 till 38 procent 

2017.

Att vara fysiskt aktiv 30 minuter per dag var den 

rekommendation som togs fram år 2000 gällande 

vuxna. Under 2011 reviderades rekommendatio-

nen till att en vuxen ska röra sig minst 150 minuter 

per vecka, gärna mer. Fortfarande använder man 

måttet 30 minuter per dag i den nationella enkäten 

Hälsa på lika villkor. Det är också det mått som 

Välfärdsbokslutet har följt över tid.

Andelen fysiskt aktiva män var densamma i riket 

som i Borås. Kvinnorna i Borås var i jämförelse 

med riket inte lika fysiskt aktiva. Inga skillnader 

kan ses över tid och heller inte mellan könen. 

ALKOHOL
Drygt en miljon svenskar beräknas ha någon form 

av överkonsumtion av alkohol, så kallad riskkon-

sumtion eller riskbruk. Det är en vanlig missupp-

fattning att små mängder alkohol varje dag inte 

bara är ofarligt utan också hälsosamt. Dock saknas 

vetenskapliga bevis för detta. Alkoholen når alla 

organ och påverkar både in- och utsidan. 

Alkoholens andrahandsskador sträcker sig över ett 

brett spektrum av livet. Från fosterskador via barns 

oro och ängslan för föräldrars missbruk vilket kan 

påverka deras grundläggande tillit och skolresultat, 

till olyckor och våld.

Bland ungdomar på högstadiet och gymnasiet 

minskar andelen som druckit alkohol över tid.
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Figur 9. Barn i årskurs 4 som inte har övervikt, andel i procent.

Figur 10. Elever i årskurs 8 som inte druckit alkohol 2001-2017, andel i procent.
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Figur 9. Barn i årskurs 4 som inte har övervikt, 
andel i procent.

Barn 10 år som inte har övervikt

Tabell 8. Andel elever som tränar minst 4 ggr/vecka 
på sin fritid, i procent. 

           Åk 8          Åk 1 gy 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  2013 51 30 44 21

  2014 46 31 45 26

  2015 39 30 39 20

  2017 44 30 38 23 
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procent av flickorna att de inte spelat om pengar.  

Bland eleverna i årskurs 1 på gymnasiet är ande-

len lägre bland pojkarna, 78 procent anger att de 

inte spelat om pengar. För flickorna i årkurs 1 på 

gymnasiet är andelen 95 procent. De vanligaste 

spelformerna för unga är lotterier, spelautomater 

och sportspel. 

DATA- OCH TV-SPEL
Över hälften av alla unga i åldern 9-18 år spelar tv 

spel eller datorspel, enligt Statens medieråd 2016. 

Unga som spelar tre timmar per dag betecknats 

som högkonsumenter. Denna beteckning kan 

komma att förändras då en stor andel av de unga 

spelar i den omfattningen idag. En hög konsum-

tion av spelande kan medföra psykisk ohälsa, som 

depression eller ångest. Det kan också påverka 

skolarbetet och sociala relationer negativt och söm-

nen blir sämre.

I Borås spelar 38 procent av pojkarna och 10 pro-

cent av flickorna i årskurs 8 mer än tre timmar per 

dag på vardagar 2017. Bland eleverna i årkurs 1 på 

gymnasiet är andelen ungefär som för årskurs 8. På 

helger ökar andelen.

SOCIALA MEDIER
Besvär som huvudvärk, sömnsvårigheter och ned-

stämdhet är vanligare bland tonåringar som till-

bringar mycket tid framför datorn eller tv:n, visar 

nya resultat från Folkhälsomyndighetens under-

sökning Skolbarns hälsovanor. Samtidigt pekar en 

genomgång av forskningen på att medieanvänd-

ning kan främja sociala relationer bland unga.

I Borås anger 34 procent av pojkarna och 68 pro-

cent av flickorna i årskurs 8 att de ägnar tre timmar 

eller mer åt sociala medier per dag (på vardagar). 

Precis som när det gäller tv och datorspel är ande-

len ungefär densamma för årskurs 1 på gymnasiet.

2017 uppgav 86 procent av eleverna i årskurs 8 att 

de inte druckit alkohol. Det är en ökning med 23 

procentenheter sedan första mätningen 2001. 

I årskurs 1 på gymnasiet uppger 52 procent att 

de inte druckit alkohol, även här ökar andelen 

över tid. I gymnasiet är det större skillnader mel-

lan geografiska områden än vad det är i årskurs 8. 

Högst andel elever i årskurs 1 på gymnasiet finns 

i Norrby och Trandared med 67 procent, jämfört 

med Centrum som har den lägsta andelen med 26 

procent som inte druckit alkohol.

Alkohol brukas av 90 procent av befolkningen. 

Mängden alkohol per invånare över 15 år är dock 

betydligt lägre i vårt land än på kontinenten. 11 

procent av kvinnorna och 18 procent av männen i 

Borås rapporterar riskabla alkoholvanor. Det är en 

lägre andel än för riket.

TOBAK
Skadorna av rökning och snusning är väl kända. 

Tobaksanvändningen medför allvarliga hälsopro-

blem och dödsfall bland barn och unga som utsatts 

för passiv rökning. Dessutom skadar tobaken både 

människor och miljö där den produceras. De sam-

hällskostnader som tobaken medför är omfattande.

I jämförelse med andra europeiska länder är an-

delen dagligrökande i Sverige låg. Fler kvinnor än 

män röker dagligen, något som är ovanligt sett ur 

ett internationellt perspektiv. Vid jämförelser mel-

lan grupper med olika inkomst och utbildning är 

dagligrökning vanligare i grupper med låg inkomst 

och kortare utbildning. 

I den unga befolkningen har vi under en rad år sett 

en minskning av både rökning och alkoholbruk. 

Bland eleverna i årskurs 8 i Borås var det i den se-

naste mätningen 85 procent som aldrig rökt. Av de 

som rökt angav en procent att de gör det dagligen. 

I årkurs 1 på gymnasiet uppgav 58 procent att de 

aldrig rökt. Andelen som röker varje dag var något 

högre bland gymnasieeleverna, ca sex procent. 

I den vuxna befolkningen minskar andelen daglig-

rökare. Andelen män som röker dagligen har mins-

kat från 16 procent år 2007 till fem procent 2018. 

Bland kvinnorna är minskningen större, från 21 

procent 2007 till 8 procent 2018. 

Snusning är vanligare bland männen, 19 procent 

av männen i Borås snusar dagligen jämfört med två 

procent av kvinnorna 2018. 

NARKOTIKA
Andelen som provat narkotika i Sverige har varit 

relativt oförändrad under 2000-talet. Det finns 

dock tecken på att användningen blivit något mera 

intensiv i den unga befolkningen. 

Bland eleverna i årskurs 8 var det fyra procent av 

pojkarna och fem procent av flickorna som uppgav 

att de någon gång använt narkotika 2017. I årkurs 

1 på gymnasiet har 12 procent av pojkarna och åtta 

procent av flickorna provat. Över tid är trenden 

stabil. Det finns dock skillnader mellan olika geo-

grafiska områden och mellan skolor. Det i särklass 

vanligaste narkotikapreparatet är cannabis (hasch 

eller marijuana).

SPEL OM PENGAR
Det är viktigt att arbeta förebyggande för att för-

hindra att unga börjar att spela om pengar. Spel-

problem hänger ofta ihop med dålig ekonomi, ar-

betslöshet, riskkonsumtion av alkohol eller psykisk 

ohälsa. I Sverige har alla spelbolag 18-årsgräns för 

att spela om pengar och för det statliga kasinot 

Cosmopol är åldersgränsen 20 år. 

I Hälsoenkäten ställs frågan om eleverna har spe-

lat om pengar under de senaste 12 månaderna. 

I årkurs 8 svarar 86 procent av pojkarna och 92 

Figur 10. Elever i årskurs 8 som inte druckit alkohol 
2001-2017, andel i procent.
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2014 46 31 45 26
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2017 44 30 38 23

Tabell 8. Andel elever som tränar minst 4 ggr/vecka på sin fritid, i procent.
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Figur 10. Elever i årskurs 8 som inte druckit alkohol 2001-2017, andel i procent.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Barn 10 år som inte har övervikt

2015 2016 2017

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Andel elever i årskurs 8 som inte druckit alkohol

Tabell 9: Spelar data- eller tv-spel mindre än tre tim-
mar per dag på vardagar, andel i procent.

            Åk 8          Åk 1 gy 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  2013 56 85 61 85

  2014 62 91 70 93

  2015 62 90 68 96

  2017 62 90 69 94 

Tabell 10: Är aktiv på sociala medier mindre än tre 
timmar per dag på vardagar, andel i procent.

            Åk 8          Åk 1 gy 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor

  2014 79 49 72 44

  2015 78 47 63 33

  2017 66 32 60 32
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Detta avsnitt kopplar mot FN:s håll-
barhetsmål 2030

FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna
• Rätt till en tillräcklig levnadsstandard (art. 25.1)

• Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (art. 3)

• Rätt till mat (art. 25.1)

• Rätt till social trygghet (art. 22)

• Rätt till hälsa och välbefinnande (art. 25.1)

• Rätt till lika tillgång till offentliga tjänster

(art. 21.1)

• Rätt till skydd mot alla former av diskriminering

(artikel 7)

• Rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv

(art. 27.1)

• Rätt att överallt erkännas som en person i lagens

mening (art. 6)

• Rätt att delta i sitt lands styre (artikel 21.1)

De nationella målområdena 
för folkhälsa
• Boende och närmiljö

• Levnadsvanor

• Kontroll, inflytande och delaktighet

• En jämlik och hälsofrämjande hälso- och

sjukvård

Borås Stads Vision 2025
• Människor möts i Borås

• Företagandet växer genom samverkan

• Livskraftig stadskärna

• Medborgares initiativkraft gör landsbygden

levande

• Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

HÄLSOSAMT ÅLDRANDE

Medborgare över 65 år är en stor del av befolkningen 

och den ökade medellivslängden är ett tecken på 

att vårt folkhälsoarbete i vid mening, fungerar väl 

på många områden. De allra flesta äldre utgör en 

resurs för samhället på många plan – för sina fa-

miljer i form av stöd, hjälp och erfarenhet och för 

samhället där många utgör en ryggrad i förenings-

liv och annat ideellt arbete. Därför är det viktigt 

att diskussionen om äldre och åldrandet betonar 

möjligheter och resurser istället för att fokusera på 

kostnader. 

Borås befolkning består till 20 procent av äldre, ca 

21 500 i åldersgruppen 65+. Av dem är drygt 6 000 

80 år eller äldre. Genom att följa hälsoutvecklingen 

bland äldre ökar medvetenheten om att äldres en-

gagemang och deltagande är en samhällsinvestering 

och en tillgång för den egna människan. 

I Borås 2025 är Borås en stad där människor möts 

över generationsgränser. Borås har en bredd av 

mötesplatser där ung möter gammal och där vår 

historia möter framtiden.

SOCIALT DELTAGANDE
Äldre riskerar social utsatthet och isolering då de 

utöver funktionsnedsättning och en växande sjuk-

domsbörda även löper en ökad risk att bli ensam-

ma på grund av att partnern och vänner blir sjuka 

eller går bort. Ensamhet är en riskfaktor för tidig 

död, enligt vissa studier är ensamhet en större risk 

för tidig död än både fetma eller fysisk inaktivitet.

I Hälsa på lika villkor svarar gruppen äldre på frå-

gan om socialt deltagande. Med lågt socialt delta-

gande menas de som inte deltar i någon eller endast 

en aktivitet (av typen möten, bio/teater, sporttill-

ställning eller större släktsammankomst) per år.

I Sverige rapporterar drygt 30 procent av befolk-

ningen i åldersgruppen 65-84 år ett lågt socialt 

deltagande. Jämfört med den yngre åldersgruppen 

är detta en betydligt större andel. Trenden över tid 

är stabil.

INKOMST
År 2017 var medelinkomsten i Borås för ålders-

gruppen 65 år och äldre 279 600 kronor för män 

och 199 000 kronor för kvinnor. Det finns bety-

dande skillnader mellan olika geografiska områ-

den, där Norrby stadsdel har lägst och Centrum

högst.

OLYCKSFALL
Skador genom olycksfall bland äldre är särskilt 

angelägna att förebygga eftersom de kan få stora 

konsekvenser under lång tid för livskvalitet och ett 

självständigt liv. Ser man till samtliga skador som 

lett till sjukhusvård i Borås för gruppen 65-79 år 

handlar det om cirka 300 personer under ett år. 

Tendensen är att skadorna bland män ökar och att 

de minskar något för kvinnor.

Andelen 65-74 år som dör i förtid ökar något i 

Borås. Framförallt är det männens andel som ökar. 

År 2014 var det 17 av 1 000 män jämfört med 22 

av 1 000 år 2017.

Figur 11. Lågt socialt deltagande, riket, andel i procent.

Figur 12. Medelinkomst 2017 för samtliga 65 år och äldre
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Figur 11. Lågt socialt deltagande, riket, andel i 
procent.
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Figur 11. Lågt socialt deltagande, riket, andel i procent.

Figur 12. Medelinkomst 2017 för samtliga 65 år och äldre
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Figur 12. Medelinkomst 2017 för samtliga 65 år 
och äldre
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Figur 13. Döda per 1 000 invånare 65-74 år, 2017, andel i procent.
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OM VÅRA TABELLER
Vartannat år gör folkhälsoenheten en hälsoenkät 

i Borås skolor, både kommunala och i de privata 

skolor som vill delta. Enkäten omfattar ett trettio-

tal frågor och berör fritidsvanor, sociala frågor, in-

flytande och levnadsvanor. Svarsfrekvensen är hög, 

år 2017 då den senast genomfördes var svarsfrek-

vensen runt 90 procent i årskurs 8 och 85 procent 

i årskurs 1 på gymnasiet. För att undvika att redo-

visa data som har lägre antal än sex personer som 

grund, vilket ibland kan inträffa om man bryter 

ner data på geografiskt område och kön, redovisas 

medianen av de senaste åren.

Folkhälsodatabasen, som i denna sammanställning 

kallas folkhälsodata, produceras av Folkhälsomyn-

digheten och innehåller kvalitetssäkrade data för 

de olika målområdena för folkhälsoarbetet. Myn-

digheten hämtar data från olika register, samt från 

den nationella folkhälsoenkäten (Hälsa på lika vill-

kor) som genomförs årligen i ett urval av befolk-

ningen 16-84 år.

TOLKNING
Det finns två typer av data i tabellerna. Register-

data som valdeltagande, olycksfall, förvärvsfrek-

vens, inkomst, betyg och enkätdata som data från 

hälsoenkäten och nationella folkhälsoenkäten. Re-

gisterdata har generellt hög kvalitet och återspeg-

lar i stort sett verkligheten. Enkätdata måste man 

däremot vara mer försiktig med när man tolkar. 

Slumpen för vilka som svarat kan ge skillnader i 

resultatet, jämfört med om alla hade svarat.

När man bryter ner materialet på både område 

och kön, blir underlaget mindre och slumpens 

inverkan större. Felmarginalen för den nationella 

folkhälsoenkäten ligger på plus/minus fem procent 

på data för Borås. När hälsoenkäten bryts på om-

råde och kön blir felmarginalen också minst fem 

procent. Data från hälsoenkäten på kommunnivå 

har inte lika stor felmarginal, cirka en-två procent. 

Jämförelser över tid kräver att det varit förändring-

ar på flera procentenheter för att man ska kunna 

tala om en trolig skillnad större än slumpen, en så 

kallad signifikant skillnad. 

TABELLER
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DELAKTIGHET, INFLYTANDE OCH TILLIT
VALDELTAGANDE

Tabell 1: Valdeltagande i kommunalval, andel i procent.

Källa: Valmyndigheten.

2002 2006 2010 2014 2018

Borås 78,3 79,1 81,7 82,1 83,4

Riket 77,9 79,4 81,6 82,8 84,1

Tabell 2: Valdeltagande i kommunalval, andel i procent.

Källa: Valmyndigheten, bearbetning Folkhälsoenheten.

Obs! 2018 ändrades valdistrikten så jämförelser per geografiskt område bakåt i tiden går inte att göra.

Område 2002 2006 2010 2014 2018

Brämhult 73,6 73,8 75,9 73,3 75,6

Centrum 78,9 79,5 81,7 81,8 83,6

Dalsjöfors 85,0 84,4 86,6 86,6 88,0

Fristad 83,8 84,3 87,0 87,1 89,5

Göta 75,0 75,4 76,8 78,2 78,7

Norrby 75,3 76,8 80,2 80,2 81,5

Sandhult 85,0 85,5 87,5 87,7 89,1

Sjöbo 67,5 68,6 73,6 73,2 73,6

Trandared 78,0 78,7 80,4 81,0 80,8

Viskafors 79,4 79,2 82,1 82,5 83,5

Borås 78,3 79,1 81,7 82,1 83,4

Riket 77,9 79,4 81,6 82,8 84,1

Tabell 4: Får vara med och påverka hur lektionstiden används årskurs 8, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

 2013  2014  2015  2017 
  Område Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot. Pojkar Flickor Tot.

Tabell 3: Får vara med och påverka hur lektionstiden används årskurs 8, median 2013-2017 andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 39 35 34

Centrum 27 31 38

Dalsjöfors 20 24 22

Fristad 40 47 43

Göta 38 37 36

Norrby 37 30 35

Sandhult 23 29 25

Sjöbo 40 31 34

Trandared 34 32 32

Viskafors 34 28 31

Borås 31 33 32

INFLYTANDE FÖR UNGDOMAR I SKOLAN OCH I SAMHÄLLET

Brämhult 22 42 31 45 28 36 32 26 29 45 53 48

Centrum 14 17 16 31 44 38 28 31 29 26 31 27

Dalsjöfors 28 18 22 19 25 21 16 25 22 21 23 23

Fristad 56 53 54 40 41 41 38 29 33 40 52 45

Göta 37 41 38 14 43 29 39 25 33 52 33 41

Norrby 28 37 33 42 30 36 31 30 29 44 25 36

Sandhult 27 29 27 14 31 23 29 26 28 18 29 22

Sjöbo 20 42 34 39 32 33 40 30 34 42 19 35

Trandared 41 30 36 33 34 32 21 35 29 34 28 31

Viskafors 18 26 22 38 45 41 33 30 31 34 26 31

Borås 30 33 32 31 33 31 30 28 29 33 33 33

Tabell 5: Möjligheter att framföra dina åsikter till de som bestämmer i kommunen, andel som svarat stora 

eller ganska stora möjligheter, i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Åk 8 Åk 1 på gy 
Kille Tjej Kille Tjej

2011 24 21 28 24

2012 24 14 27 22

2013 25 16 31 23

2014 31 26 26 17

2015 28 22 29 21

2017 26 22 28 23
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TILLIT TILL ANDRA

Tabell 6: Saknar tillit till andra, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Åk 8 2017 Åk 1 gy 2017 
Kille Tjej Kille Tjej

Brämhult 55 57 62 69

Centrum 40 49 47 63

Dalsjöfors 48 71 33 48

Fristad 36 54 36 53

Göta 44 61 61 71

Norrby 42 58 64 64

Sandhult 36 51 52 42

Sjöbo 58 71 52 69

Trandared 62 55 76 74

Viskafors 43 52 52 78

Borås 46 57 56 63

Tabell 7: Saknar tillit till andra, andel i procent.

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata, enkät.

2006-2009 27 28 27 26

2007-2010 27 26 26 27

2008-2011 26 29 27 27

2009-2012 27 29 27 27

2010-2013 27 30 27 27

2011-2014 27 30 27 27

2012-2015 27 34 27 28

2013-2016 28 33 28 30

2015-2018 28 31 28 29

Kvinnor Män 
Riket Borås Riket Borås 

 

SOCIALT OCH KULTURELLT DELTAGANDE 

Tabell 8: Lågt socialt deltagande, andel i procent.

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata, enkät.

2006-2009 19 21 21 22

2007-2010 18 21 20 23

2008-2011 18 24 21 24

2009-2012 19 23 21 23

2010-2013 19 24 22 23

2011-2014 20 24 22 24

2012-2015 19 20 21 23

2013-2016 17 20 20 22

2015-2018 15 17 18 19

Kvinnor Män 
Riket Borås Riket Borås

GODA UPPVÄXTVILLKOR

Tabell 9: Andel barn 0-5 år inskrivna i förskolan 

Källa: Förskoleförvaltningen, bearbetning folkhälsoenheten.

Område 2016 2017 2018

Brämhult 66,3 71,9 78,9

Centrum 64,5 66,6 73,8

Dalsjöfors 83,0 83,7 83,0

Fristad 82,5 86,6 86,0

Göta 61,6 71,5 72,7

Norrby 65,9 69,6 74,3

Sandhult 87,2 88,1 87,6

Sjöbo 63,2 66,3 66,5

Trandared 77,3 76,3 82,4

Viskafors 79,4 72,5 86,1

Borås 72,3 75,3 78,9

BARN I FÖRSKOLA
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BARN OCH EKONOMI

Tabell 10: Barn 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel i procent.

Källa: Kolada, RKA.

Riket Borås 

2011 10,4 10,5

2012 10,3 10,0

2013 10,3 10,2

2014 10,1 10,2

2015 9,6 9,7

2016 9,0 8,4

2017 9,2 8,1

Tabell 12: Angett detta besvär en gång i veckan eller oftare 2017, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy

Huvudvärk varje vecka 29 45 36 58

Ont i magen varje vecka 19 37 21 36

Känt sig nere varje vecka 22 50 37 57

Känt sig irriterad/dåligt humör varje vecka 44 69 56 73

Känt sig nervös varje vecka 36 58 46 61

Haft svårt att somna varje vecka 35 45 48 54

PSYKOSOMATISKA BESVÄR

Tabell 11: Min hälsa är bra eller mycket bra, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

SJÄLVSKATTAD HÄLSA

Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy

2012 95 96 91 85

2013 96 94 94 87

2014 96 92 92 88

2015 94 92 93 87

2017 91 88 86 80

Tabell 13: Inte blivit mobbad de senaste tre månaderna, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

MOBBING

Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy

2012 83 82 89 93

2013 86 83 92 92

2014 87 84 93 92

2015 85 83 92 91

2017 78 78 88 85

Tabell 14: Har någon vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt med, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

SOCIALT STÖD

Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy

2012 87 92 87 86

2013 92 87 86 84

2014 87 85 85 85

2015 85 84 87 84

2017 90 85 81 83

Tabell 15: Har någon vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt med årskurs 8, 

median 2013-2017, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 85 85 85

Centrum 90 91 90

Dalsjöfors 89 89 89

Fristad 92 87 90

Göta 90 79 85

Norrby 91 79 86

Sandhult 92 87 90

Sjöbo 82 88 86

Trandared 89 82 88

Viskafors 95 90 92

Borås 89 85 87
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Tabell 16: Är medlem i en förening, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

MEDLEM I FÖRENING

Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy

2012 68 64 51 49

2013 66 61 53 42

2014 69 62 55 48

2015 63 62 54 47

2017 63 57 49 46

Tabell 18: Brukar aldrig skolka, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

SKOLK

Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy

2012 78 80 70 75

2013 79 82 76 78

2014 82 82 77 78

2015 80 81 81 79

2017 79 78 71 76

Tabell 17: Är medlem i en förening årskurs 8, median 2013-2017, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 58 59 61

Centrum 69 64 65

Dalsjöfors 71 75 75

Fristad 76 75 75

Göta 71 54 63

Norrby 69 62 66

Sandhult 73 70 73

Sjöbo 54 46 54

Trandared 58 50 57

Viskafors 59 61 59

Borås 65 62 64
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BEHÖRIGHET TILL GYMNASIET

Tabell 19: Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram 2018, andel i procent. 

Källa: Skolverket, Siris databas.

Område Pojkar Flickor Totalt

Bodaskolan 70 68 69

Borås kristna skola i.u i.u 100

Dalsjöskolan 78 80 79

Daltorpskolan 78 79 78

Engelbrektskolan 87 100 91

Engelska skolan 100 100 100

Erikslundskolan 85 85 85

Fristadskolan 80 89 85

Kunskapsskolan 100 100 100

Malmen montessori 100 100 100

Sandgärdskolan 91 100 94

Särlaskolan 67 79 73

Viskaforsskolan 63 69 66

Borås kommunala 78 86 80

Borås samtliga 80 86 83

Riket kommunala 80 85 83

Riket samtliga 82 87 84
Tabell 20: Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel i procent. 

Källa: Skolverket, Siris databas.

Skola 2016 2017 2018

Bodaskolan 62 62 69

Borås kristna skola 100 74 100

Dalsjöskolan 91 83 79

Daltorpskolan 80 78 78

Engelbrektskolan 73 90 91

Engelska skolan 100 100 100

Erikslundskolan 68 80 85

Fristadskolan 91 77 85

Kunskapsskolan 100 100 100

Malmen montessori 100 100 100

Sandgärdskolan 94 100 94

Särlaskolan 65 56 73

Viskaforsskolan 80 81 66

Borås kommunala 78 78 80

Borås samtliga 82 82 83

Riket kommunala 81 81 83

Riket samtliga 83 83 84

Tabell 21: Känner sig trygg i skolan, andel i procent.

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

TRYGG I SKOLAN

Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
åk 8 åk 8 åk 1 Gy åk 1 Gy

2012 79 79 90 92

2013 82 82 87 93

2014 78 78 89 87

2015 77 73 86 88

2017 76 73 82 84
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Tabell 22: Känner sig trygg i skolan årskurs 8, median 2013-2017, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 74 82 77

Centrum 85 81 83

Dalsjöfors 81 74 77

Fristad 87 81 84

Göta 74 60 64

Norrby 80 74 77

Sandhult 85 80 84

Sjöbo 76 74 74

Trandared 70 83 78

Viskafors 82 74 77

Borås 78 76 76

UTBILDNINGSNIVÅ

Tabell 23: Eftergymnasial utbildning 25-44 år, andel i procent. 

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

2005 43 35 37 30

2006 44 35 38 31

2007 46 36 39 31

2008 47 37 41 32

2009 48 37 42 32

2010 49 38 43 32

2011 50 39 44 33

2012 51 39 46 34

2013 52 39 46 34

2014 53 40 47 34

2015 54 40 48 34

2016 54 40 49 35

2017 54 40 49 35

Riket Borås 
Kvinnor Män Kvinnor Män 

 

LIVSVILLKOR OCH LEVNADSFÖRHÅLLANDEN

Tabell 24: Personer med eftergymnasial utbildning 35-54 år, andel i procent.

Källa: Borås Stad SCB, FOLK05KD.

Brämhult 40 37 38 43 40 42 44 41 42

Varav Hässleholmen i.u i.u i.u i.u i.u i.u 31 32 32

Centrum 47 40 43 48 41 45 49 41 45

Dalsjöfors 43 28 35 44 29 36 45 29 37

Fristad 42 30 36 43 31 37 46 31 38

Göta 39 33 36 42 33 37 42 36 39

Varav Kristineberg i.u i.u i.u i.u i.u i.u 21 40 27

Norrby 42 37 39 43 38 40 44 38 41

Varav Norrby std i.u i.u i.u i.u i.u i.u 20 23 22

Sandhult 50 40 45 51 41 46 53 42 47

Sjöbo 35 26 31 36 27 31 38 28 33

Varav Sjöbo std i.u i.u i.u i.u i.u i.u 35 24 29

Trandared 37 31 34 38 32 35 39 32 35

Varav Hulta i.u i.u i.u i.u i.u i.u 33 35 34

Viskafors 36 21 28 37 23 30 38 24 30

Borås 42 33 37 43 34 38 44 35 39

Tabell 25: Förvärvsfrekvens åldrarna 35-54 år, andel i procent.

Källa: Borås Stad SCB AMPAC.

Brämhult 74 77 76 72 72 72 77 79 78

Varav Hässleholmen i.u i.u i.u i.u i.u i.u 62 66 64

Centrum 88 88 88 87 88 87 87 89 88

Dalsjöfors 91 94 92 90 93 92 90 93 92

Fristad 91 93 92 91 94 92 90 95 93

Göta 81 81 81 82 83 83 82 83 82

Varav Kristineberg i.u i.u i.u i.u i.u i.u 81 84 83

Norrby 76 78 77 75 78 77 75 80 77

Varav Norrby std i.u i.u i.u i.u i.u i.u 45 60 53

Sandhult 92 95 93 91 95 93 91 95 93

Sjöbo 73 79 76 75 79 77 75 79 77

Varav Sjöbo std i.u i.u i.u i.u i.u i.u 71 76 74

Trandared 80 87 84 80 86 83 81 87 84

Varav Hulta i.u i.u i.u i.u i.u i.u 76 84 80

Viskafors 87 88 88 87 90 89 87 90 89

Borås 83 86 85 83 86 85 84 87 85

FÖRVÄRVSFREKVENS

 2015  2016  2017 
 Område Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.

 2014  2015  2016 
 Område Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.
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Tabell 26: Förvärvsfrekvens åldrarna 55-64 år, andel i procent.

Källa: Borås Stad SCB, AMPAC.

Brämhult 64 77 76 62 63 62 66 69 67

Varav Hässleholmen i.u i.u i.u i.u i.u i.u 49 53 51

Centrum 78 88 88 78 81 79 78 82 80

Dalsjöfors 80 94 92 83 81 82 82 82 82

Fristad 74 93 92 76 82 79 76 84 80

Göta 70 81 81 69 74 72 72 75 74

Varav Kristineberg i.u i.u i.u i.u i.u i.u 69 74 72

Norrby 67 78 77 69 72 70 72 74 73

Varav Norrby std i.u i.u i.u i.u i.u i.u 49 47 48

Sandhult 82 95 93 82 85 84 83 86 85

Sjöbo 60 79 76 61 65 63 62 67 64

Varav Sjöbo std i.u i.u i.u i.u i.u i.u 61 66 63

Trandared 72 87 84 72 75 73 73 74 73

Varav Hulta i.u i.u i.u i.u i.u i.u 65 71 68

Viskafors 73 88 88 74 80 77 77 82 80

Borås 72 76 75 73 76 75 74 77 76

ARBETSLÖSHET UNGDOMAR

Tabell 27: Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år mars månad aktuellt år, andel i procent.

Källa: Borås Stad SCB, arbetssökande.

Män Kvinnor 

2012 4,2 3,5

2013 4,6 2,9

2014 3,8 2,9

2015 3,1 2,4

2016 3,6 2,5

2017 3,5 2,3

2018 3,7 2,5

 2014  2015  2016 
 Område Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.

Tabell 28: Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år mars månad aktuellt år, andel i procent.

Källa: Borås Stad SCB, arbetssökande.

Brämhult 5,6 5,7 5,6 4,7 3,9 4,3 4,4 4,3 4,4

Varav Hässleholmen i.u i.u i.u 6,2 5,4 5,9 5,6 5,7 5,6

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

Dalsjöfors 3,3 1,4 2,4 2,3 2,3 2,3 3,3 0,6 2,0

Fristad 3,8 0,7 2,5 1,2 0,8 1,0 3,1 1,1 2,2

Göta 4,9 3,5 4,2 4,3 2,1 3,1 2,9 2,2 2,5

Varav Kristineberg i.u i.u i.u 4,8 0,5 2,6 2,1 2,8 2,5

Norrby 3,7 3,2 3,5 5,8 3,6 4,7 4,7 3,6 4,1

Varav Norrby std i.u i.u i.u 8,9 4,5 6,6 6,4 5,1 5,8

Sandhult 1,2 2,5 1,8 1,5 2,2 1,8 2,6 1,5 2,1

Sjöbo 3,3 1,3 2,3 4,2 2,1 3,1 4,2 2,3 3,2

Varav Sjöbo std. i.u i.u i.u 5,1 2,3 3,8 4,6 3,3 3,9

Trandared 2,6 1,7 2,1 3,5 2,2 2,8 3,6 4,1 3,8

Varav Hulta i.u i.u i.u 4,4 4,7 4,5 2,6 8,2 5,2

Viskafors 4,1 2,6 3,5 3,0 3,9 3,4 6,4 3,4 5,1

Borås 3,6 2,5 3,0 3,5 2,3 2,9 3,7 2,5 3,1 

Tabell 29: Medelinkomst för åldersgruppen 20 år och över, områden i Borås. 

Källa: Borås Stad, snabbfakta inkomst i kommundelar.

Område 2014 2015 2016

Brämhult 245,1 268,1 259,2

Varav Hässleholmen i.u i.u 190,4

Centrum 277,5 286,0 297,3

Dalsjöfors 284,0 292,8 302,5

Fristad 288,9 295,5 305,7

Göta 249,6 258,4 268,7

Varav Kristineberg i.u i.u 263,2

Norrby 243,8 251,2 261,2

Varav Norrby std i.u i.u 158,1

Sandhult 323,0 331,0 340,0

Sjöbo 220,2 225,8 235,2

Varav Sjöbo std i.u i.u 226,6

Trandared 251,8 257,6 267,8

Varav Hulta i.u i.u 249,5

Viskafors 265,5 273,9 285,6

Borås 263,5 270,6 280,8

INKOMSTFÖRDELNING

 2016  2017  2018 
 Område Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.
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Tabell 30: Ekonomiskt bistånd i kommundelar personer 20 år och över, andel av befolkningen i procent.

Källa: SCB, INKOPAC.

Inkl. introduktionsersättning för flyktingar.

Område 2012 2013 2014 2015 2016

Brämhult 9,1 8,9 8,6 5,7 7,7

Varav Hässleholmen i.u i.u i.u i.u 13,1

Centrum 1,2 1,3 1,3 1,5 1,6

Dalsjöfors 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9

Fristad 0,7 0,6 0,7 0,5 0,7

Göta 3,4 3,2 3,2 3,5 3,2

Varav Kristineberg i.u i.u i.u i.u 3,8

Norrby 6,6 6,8 6,4 6,4 5,9

Varav Norrby std i.u i.u i.u i.u 17,9

Sandhult 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5

Sjöbo 4,2 3,9 4,0 3,9 3,7

Varav Sjöbo std i.u i.u i.u i.u 4,3

Trandared 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4

Varav Hulta i.u i.u i.u i.u 5,2

Viskafors 2,1 2,0 2,1 2,0 1,6

Borås 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1

EKONOMISKT BISTÅND ANMÄLDA BROTT

Tabell 31: Antal anmälda brott per 10 000 inv.

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

Riket Borås

2001 1 330 1 297

2002 1 376 1 264

2003 1 401 1 209

2004 1 388 1 217

2005 1 375 1 222

2006 1 349 1 158

2007 1 428 1 205

2008 1 494 1 246

2009 1 512 1 120

2010 1 461 1 130

2011 1 499 1 114

2012 1 473 1 144

2013 1 460 1 139

2014 1 489 1 273

2015 1 534 1 180

2016 1 522 1 192

2017 1 506 1 115

2018 1 524 1 124

Tabell 32: Döda per 1 000 inv 55-64 år. 

Källa: SCB Tab114KD.

Brämhult 4 2 3 2 6 4 9 8 9 10 3 7

Centrum 4 4 4 2 1 2 3 2 3 3 8 6

Dalsjöfors 2 1 1 2 6 4 2 4 3 0 4 2

Fristad 2 0 1 5 2 3 5 7 6 0 3 2

Göta 7 5 6 2 7 4 8 5 6 3 5 4

Norrby 5 13 9 7 4 6 3 3 3 6 2 4

Sandhult 7 4 5 2 4 3 0 2 1 2 10 6

Sjöbo 0 13 7 10 11 10 2 6 4 2 0 1

Trandared 6 5 5 3 6 5 9 6 8 2 11 6

Viskafors 3 10 6 3 10 7 0 8 4 5 11 8

Borås 4 5 5 3 5 4 4 5 5 3 6 4

 2014 2015 2016  2017 
Område Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.

TIDIG DÖD
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LEVNADSVANOR

ENERGIBALANS

Tabell 33: Barn i årskurs 4 med BMI lägre än 25 (gränsen för fetma för barn), median 2014-2017. 

Källa: Borås Stad, Skolhälsovården.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 95 97 97

Centrum 99 98 98

Dalsjöfors 98 98 98

Fristad 99 100 99

Göta 95 95 94

Norrby 98 97 98

Sandhult 99 97 98

Sjöbo 99 96 98

Trandared 98 95 96

Viskafors 98 97 97

Borås 97 97 97

Tabell 34: Barn i årskurs 4 med BMI lägre än 20 (gränsen för övervikt för barn). 

Källa: Borås Stad, Skolhälsovården.

Område 2015 2016 2017

Brämhult 76 71 76

Centrum 82 79 88

Dalsjöfors 79 87 81

Fristad 92 90 90

Göta 86 79 61

Norrby 74 79 82

Sandhult 84 79 86

Sjöbo 76 67 72

Trandared 67 85 66

Viskafors 79 86 82

Borås 80 81 81

Tabell 35: Normalviktiga i befolkningen, andel i procent. 

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

Definition: BMI 18,4 - 24,9.

2006-2009 57 60 45 43

2007-2010 56 60 45 42

2008-2011 56 57 44 44

2009-2012 55 56 44 44

2010-2013 55 56 43 45

2011-2014 55 56 43 45

2012-2015 55 57 42 40

2013-2016 54 56 42 42

2015-2018 53 53 41 40

Kvinnor Män 
Riket Borås Riket Borås

2006-2009 13 11 12 13

2007-2010 13 11 13 14

2008-2011 13 13 13 12

2009-2012 13 14 14 13

2010-2013 14 14 14 13

2011-2014 14 14 14 12

2012-2015 14 15 14 17

2013-2016 14 14 14 14

2015-2018 15 16 15 14

Kvinnor Män 
Riket Borås Riket Borås

Tabell 36: Fetma i befolkningen, andel i procent. 

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

Definition: BMI 30 eller över.

Tabell 37: Tränar minst 4 ggr/vecka på sin fritid, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

2011 45 27 38 19

2012 45 35 42 23

2013 51 30 44 21

2014 46 31 45 26

2015 39 30 39 20

2017 44 30 38 23

År 8 År 1 gy 
Pojkar Flickor Pojkar Flickor

FYSISK AKTIVITET
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Tabell 39: Fysiskt aktiva (30 min/dag) efter region och år, andel i procent. 

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

2005-2008 63 62 65 65

2006-2009 64 61 66 65

2007-2010 64 63 66 65

2008-2011 64 64 66 63

2009-2012 64 64 66 63

2010-2013 64 64 66 63

2011-2014 64 64 67 64

2012-2015 64 60 67 67

Kvinnor Män 
Riket Borås Riket Borås

Tabell 38: Tränar minst 4 ggr/vecka på sin fritid i årskurs 8, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område 2014 2015 2017

Brämhult 46 40 33

Centrum 36 35 40

Dalsjöfors 41 36 33

Fristad 33 25 46

Göta 27 36 28

Norrby 33 42 35

Sandhult 45 33 39

Sjöbo 37 29 47

Trandared 45 37 33

Viskafors 38 33 37

Borås 39 35 38
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ALKOHOL

Tabell 40: Har inte druckit alkohol de senastre tre månaderna årskurs 8, median 2013-2017, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 90 87 89

Centrum 81 81 82

Dalsjöfors 86 85 86

Fristad 84 81 84

Göta 86 80 82

Norrby 89 83 88

Sandhult 89 82 84

Sjöbo 87 89 87

Trandared 91 86 86

Viskafors 82 74 80

Borås 85 84 84

Tabell 41: Har inte druckit alkohol de senastre tre månaderna årskurs 8, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område 2014 2015 2017

Brämhult 89 88 90

Centrum 85 78 87

Dalsjöfors 88 85 87

Fristad 77 84 84

Göta 76 82 84

Norrby 88 83 87

Sandhult 87 83 85

Sjöbo 85 91 88

Trandared 83 77 92

Viskafors 86 81 78

Borås 84 83 86

Tabell 42: Har inte druckit alkohol de senastre tre månaderna årskurs 1 Gy, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område 2014 2015 2017

Brämhult 49 56 55

Centrum 36 40 26

Dalsjöfors 43 50 50

Fristad 44 48 39

Göta 36 48 55

Norrby 48 65 67

Sandhult 44 43 47

Sjöbo 44 57 63

Trandared 41 41 67

Viskafors 41 38 43

Borås 43 49 52

Tabell 43: Riskabla alkoholvanor (självrapporterat), andel i procent. 

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

2004-2007 13 12 22 21

2005-2008 14 12 21 21

2005-2009 14 14 21 20

2007-2010 14 14 21 22

2008-2011 13 12 21 21

2009-2012 13 11 21 21

2010-2013 13 11 20 21

2011-2014 13 11 20 21

2012-2015 13 11 19 20

2013-2016 13 11 19 19

2015-2018 13 11 19 18

Kvinnor Män 
Riket Borås Riket Borås
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TOBAK

Tabell 44: Har aldrig rökt årskurs 8, median 2013-2017, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område Pojkar Flickor Totalt

Brämhult 81 80 82

Centrum 75 89 82

Dalsjöfors 87 84 86

Fristad 86 87 87

Göta 79 72 75

Norrby 76 80 78

Sandhult 86 86 87

Sjöbo 74 83 79

Trandared 86 86 83

Viskafors 81 70 77

Borås 80 83 81

Tabell 45: Har aldrig rökt årskurs 8, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område 2014 2015 2017

Brämhult 79 84 84

Centrum 86 77 88

Dalsjöfors 91 86 85

Fristad 76 86 91

Göta 69 82 77

Norrby 78 78 80

Sandhult 88 86 88

Sjöbo 79 79 78

Trandared 85 79 91

Viskafors 80 79 74

Borås 81 81 85

Tabell 46: Har aldrig rökt årskurs 1 Gy, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område 2014 2015 2017

Brämhult 60 59 61

Centrum 55 57 46

Dalsjöfors 60 63 66

Fristad 57 61 57

Göta 44 56 48

Norrby 53 52 66

Sandhult 56 55 60

Sjöbo 52 65 71

Trandared 48 58 56

Viskafors 47 49 63

Borås 52 56 58

Tabell 47: Dagligrökare, andel i procent. 

Källa: Statistikdatabas Västra Götaland - Hälsa på lika villkor.

2007 12 16 16 21

2011 11 12 14 15

2015 10 10 11 12

2018 7 7 5 8

Västra Götaland Borås 
Män Kvinnor Män Kvinnor

Tabell 48: Snusar dagligen, andel i procent. 

Källa: Statistikdatabas Västra Götaland - Hälsa på lika villkor.

2007 19 3 22 1

2011 19 3 19 2

2015 19 4 20 3

2018 18 4 19 2

Västra Götaland Borås 
Män Kvinnor Män Kvinnor

SNUS
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Tabell 49: Har inte använt narkotika, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

2012 95 99 88 92

2013 94 95 86 90

2014 93 97 84 89

2015 92 97 88 91

2017 96 95 88 92

Åk 8 Åk 1 gy 
Pojkar Flickor Pojkar Flickor

NARKOTIKA

Tabell 50: Har inte spelat om pengar senaste 12 månaderna, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

2013 85 90 80 91

2014 87 93 80 94

2015 80 93 79 95

2017 86 92 78 95

Åk 8 Åk 1 gy 
Pojkar Flickor Pojkar Flickor

SPEL OM PENGAR

Tabell 51: Spelar data- eller tv-spel mindre än tre timmar per dag på vardagar, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

2013 56 85 61 85

2014 62 91 70 93

2015 62 90 68 96

2017 62 90 69 94

Åk 8 Åk 1 gy 
Pojkar Flickor Pojkar Flickor

DATA- OCH TV-SPEL

Tabell 52: Är aktiv på sociala medier mindre än tre timmar per dag på vardagar, andel i procent. 

Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

2014 79 49 72 44

2015 78 47 63 33

2017 66 32 60 32

Åk 8 Åk 1 gy 
Pojkar Flickor Pojkar Flickor

SOCIALA MEDIER

HÄLSOSAMT ÅLDRANDE
SOCIALT DELTAGANDE

Tabell 53: Lågt socialt deltagande, riket 65-84 år, andel i procent.

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

Kvinnor Män

2004 41 42

2005 40 37

2006 36 41

2007 33 39

2008 36 38

2009 34 37

2010 33 36

2011 34 38

2012 33 38

2013 34 39

2014 30 40

2015 32 40

2016 28 33

2018 28 34

INKOMSTFÖRDELNING

Tabell 54: Medelinkomst för samtliga 65 år och äldre 2017, områden i Borås.

Källa: SCB, IBIND.

Område Kvinnor Män

Brämhult 193,2 284,1

Varav Hässleholmen 164,9 227,1

Centrum 216,5 327,1

Dalsjöfors 197,6 276,6

Fristad 195,0 277,2

Göta 203,7 282,4

Varav Kristineberg 200,9 275,8

Norrby 188,8 263,0

Varav Norrby std. 138,2 142,9

Sandhult 204,2 299,5

Sjöbo 174,3 225,1

Varav Sjöbo std. 171,5 222,5

Trandared 192,8 264,7

Varav Hulta 192,8 254,9

Viskafors 203,9 259,4

Borås 199,0 279,6
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OLYCKSFALL

Tabell 55: Fallolyckor, ålder 65 år och äldre, vårdade per 100 000 invånare. 

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

2005 2972,8 2797,2 2160,8 1686,2

2006 2928,1 2993,7 2096,1 1710,8

2007 2911,8 2710,8 2099,6 2149,0

2008 2993,4 2902,6 2145,1 2087,2

2009 2959,9 2900,1 2179,8 1942,7

2010 3058,8 2968,9 2249,9 1903,6

2011 3036,6 3113,9 2305,0 1928,3

2012 3003,1 2839,6 2319,4 2345,5

2013 3029,1 3190,2 2349,7 2206,5

2014 2926,5 3154,6 2255,3 2066,6

2015 2884,9 3079,0 2263,8 2368,5

2016 2792,5 2768,0 2208,7 2333,0

Kvinnor Män 
Riket Borås Riket Borås 

 

Tabell 56: Döda per 1 000 inv 65-74 år. 

Källa: SCB Tab114KD.

Brämhult 9 17 12 6 19 12 9 25 16 17 22 19

Centrum 12 20 16 6 12 9 9 16 12 12 16 14

Dalsjöfors 10 10 10 3 15 9 8 15 11 8 25 17

Fristad 11 11 11 16 6 11 12 16 14 2 11 7

Göta 9 22 15 11 33 21 9 24 16 17 30 23

Norrby 10 24 17 5 16 10 11 11 11 6 31 18

Sandhult 0 14 7 13 20 17 5 12 8 9 16 13

Sjöbo 12 19 16 14 19 16 20 23 21 15 25 20

Trandared 11 26 18 9 10 9 7 22 14 8 15 11

Viskafors 11 9 10 13 16 15 7 16 12 18 29 24

Borås 10 17 13 9 16 13 10 18 14 11 22 16

 2014 2015 2016  2017 
Område Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot. Kvinnor Män Tot.

TIDIG DÖD

SJÄLVSKATTAD HÄLSA

Tabell 57: Självskattad god hälsa, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 65-84 år, andel i procent.

Källa: Statistikdatabas VG-regionen (Hälsa på lika villkor)

Män Kvinnor 

2005 53 49

2006 55 38

2007 51 56

2008 57 55

2011 54 50

2015 60 54
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”Ett samhälles utveckling, rikt eller fattigt, kan bedömas efter dess 
befolknings hälsa, efter hur jämlikt hälsan är fördelad i samhället och 
efter hur väl samhället skyddar de som drabbas av ohälsa och sjukdom”

Citat från Closing the gap in a generation, 2008

Rapporten Closing the gap in a generation är ett av de viktigaste dokumen-
ten som har skrivits på hälsoområdet under de senaste decennierna. I 
rapporten beskriver man hur den sociala rättvisan påverkar hur männ-
iskor lever och därmed vilken risk de löper att bli sjuka och dö i förtid. 

I Sverige och Borås har hälsan förbättrats under de senaste åren. Men, vi 
ser samtidigt att skillnader i hälsa ökar. Skillnader som är nära förknip-
pade med sociala förhållanden – hälsans bestämningsfaktorer. Ojämlik-
het i hälsa går att undvika, eftersom den har sin grund i de förhållanden 
under vilka människor växer upp, arbetar och åldras i. 

Borås Stads Välfärdsbokslut lyfter fram de områden som har förbättrats 
över tid men framför allt de områden där det behöver förbättras för att 
kunna minska den ojämlika hälsan i staden. Att komma tillrätta med 
denna ojämlikhet är helt enkelt en fråga om social rättvisa. 

Trevlig läsning!

Borås Stad

Svanenmärkt trycksak,  3041 0234,  www.stema.nu,  2019.04Svanenmärkt trycksak, 3041 0234
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Välfärdsbokslut 2018 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Välfärdsbokslutet 2018 och 
översänder det till Kommunfullmäktige.      

Sammanfattning 
Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnaderna mellan olika grupper i 
samhället ökar. Den sociala gradienten, det vill säga utbildning och 
socioekonomiska förhållanden, är tydlig. De grupper som har en lägre 
utbildningsnivå har i de allra flesta fall en sämre hälsa.  

I Välfärdsbokslutet kan man se att folkhälsan i Borås följer samma utveckling. 
Precis som för folkhälsoarbetet i Sverige ligger utmaningen för Borås i att 
jämna ut skillnaderna mellan olika grupper. Genom att uthålligt mäta 
förändringar i hälsa mellan kön, mellan geografiska områden och i olika 
åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, genomförande 
och uppföljning, t. ex i budgetarbetet.  

Flera förändringar i årets rapport har gjorts, som att exempelvis där det är 
möjligt presentera statistik på mindre geografiska områden än tidigare. 
Rapporten har också tagit ett nytt grepp kring den sociala hållbarheten genom 
att tydligare kopplas samman med det globala, nationella och det lokala arbetet i 
form av Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, målområdena för det 
nationella folkhälsoarbetet och Borås Stads Vision 2025.  

Valdeltagandet ökade i det senaste kommunalvalet. Tilliten till andra i samhället 
ligger kvar på samma nivå för den vuxna befolkningen i Borås. När det gäller 
den unga befolkningen är andelen som har tillit betydligt lägre. Här kan inga 
jämförelse göras över tid då det är en ny indikator. Det sociala och kulturella 
deltagandet bland vuxna ligger kvar på samma låga nivå och andelen med lågt 
socialt deltagande ökar med stigande ålder.  

En betydligt större andel av barnen med utländsk bakgrund lever i ekonomiskt 
utsatta hushåll, än barn med svensk bakgrund. Flera av nyckeltalen som 
beskriver barns och ungas uppväxtvillkor är oförändrade över en treårsperiod. 
Det gäller till exempel andelen som har någon vuxen att prata öppet och 
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förtroligt med. Samtidigt kan man se att några av nyckeltalen har förändrats i 
negativ riktning. Andelen som är medlem i en förening minskar och andelen 
som uppger att de blivit mobbade ökar. Andelen elever i årskurs 9 som är 
behöriga till yrkesprogram ökar något. Det är fortsatt stora skillnader mellan 
skolorna.  

Utbildningsnivån fortsätter att stiga i befolkningen, särskilt bland kvinnorna. 
Förvärvsfrekvensen ligger kvar på en hög nivå men det finns stora skillnader 
mellan könen och mellan geografiska områden. Inkomstfördelningen är ojämn 
om man jämför olika geografiska områden. Det geografiska området med högst 
medelinkomst tjänar mer än dubbelt så mycket jämfört med området med lägst 
medelinkomst. 

Två tredjedelar av den vuxna befolkningen är fysisk aktiva, vilket är oförändrat 
över tid. Bland unga minskar andelen som tränar ofta på sin fritid bland 
pojkarna i årskurs 1 på gymnasiet. Under en lång tid har det varit en positiv 
utveckling med allt fler ungdomar som avstår från alkohol och tobak i de tidiga 
tonåren. Denna positiva utveckling verkar fortsätta. När det gäller andelen unga 
som provat narkotika kan man inte se några skillnader över tid. Däremot finns 
skillnader mellan olika geografiska områden. I den vuxna befolkningen minskar 
andelen dagligrökare över tid.  

I åldersgruppen 65 år och äldre är det sociala deltagandet lägre än i de yngre 
åldersgrupperna. Trenden över tid är stabil. Medelinkomsten ökar över tid men 
där finns stora skillnader mellan könen och mellan geografiska områden. 
Skador genom olycksfall är fortsatt högre i Borås jämfört med Riket.            

Ärendet i sin helhet 
Välfärdsbokslutet är ett sätt att följa den sociala hållbarheten i Borås Stad. 
Bokslutet beskriver med hjälp av tidsserier utvecklingen för ett antal indikatorer 
som valts ut. Rapporten är uppdelad i fem avsnitt, alla avsnitt med ett särskilt 
fokus. Det första avsnittet handlar om delaktighet, inflytande och tillit. Det 
visar vikten av att kunna påverka sina egna livsvillkor och vara delaktig i 
utvecklingen av samhället. Det andra avsnittet handlar om goda uppväxtvillkor. 
För att uppnå en jämlik hälsa behöver tyngden läggas på tidiga insatser tidigt i 
barnens liv. Det är under barn- och ungdomstiden som förutsättningarna för 
resten av livet skapas. Tredje avsnittet fokuserar på den vuxna befolkningen 
upp till 65 år. Det handlar om livsvillkor och levnadsförhållanden och vilka 
möjligheter individer har för att leva ett gott liv med god hälsa. Avsnitt fyra 
handlar om levnadsvanornas betydelse för hälsa. Det femte och sista avsnittet 
handlar om det hälsosamma åldrandet och varför det är viktigt att diskussionen 
om äldre och åldrandet betonar möjligheter och resurser istället för att fokusera 
på kostnader.  

Flera förändringar i årets rapport har gjorts, som att exempelvis där det är 
möjligt presentera statistik på mindre geografiska områden än tidigare. 
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Rapporten har också tagit ett nytt grepp kring den sociala hållbarheten genom 
att tydligare kopplas samman med det globala, nationella och det lokala arbetet i 
form av Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, målområdena för det 
nationella folkhälsoarbetet och Borås Stads Vision 2025.  

Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnaderna mellan olika grupper i 
samhället ökar. Den sociala gradienten, det vill säga utbildning och 
socioekonomiska förhållanden, är tydlig. De grupper som har en lägre 
utbildningsnivå har i de allra flesta fall en sämre hälsa. Att ojämlikhet i hälsa 
kostar är också lätt att inse. Den ohälsa och förtida död som ojämlikheten 
mellan exempelvis olika utbildningsgrupper representerar handlar inte enbart 
om mänskligt lidande och förlorade levnadsår utan även om direkta kostnader 
kopplade till ohälsan i form av produktions- 
bortfall, sjukvård och sjukskrivning. Därtill kommer de kostnader som är 
förknippade med ohälsans sociala bestämningsfaktorer, exempelvis för 
arbetslöshetsersättning. 

I Välfärdsbokslutet kan man se att folkhälsan i Borås följer samma utveckling. 
Precis som för folkhälsoarbetet i Sverige ligger utmaningen för Borås i att 
jämna ut skillnaderna mellan olika grupper. Genom att uthålligt mäta 
förändringar i hälsa mellan kön, mellan geografiska områden och i olika 
åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, genomförande 
och uppföljning, t. ex i budgetarbetet.  

Valdeltagandet ökade i det senaste kommunalvalet. Då valdistrikten ändrats 
sedan valet 2014 kan inga jämförelser över tid på geografiska områden göras. 
Bland eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet är det en låg andel som 
anser sig ha inflytande i skolan och relativt få anser sig ha möjligheter att 
framföra sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. Tilliten till andra i 
samhället ligger kvar på samma nivå för den vuxna befolkningen i Borås. När 
det gäller den unga befolkningen är andelen som har tillit betydligt lägre. Här 
kan inga jämförelse göras över tid då det är en ny indikator. Det sociala och 
kulturella deltagandet bland vuxna ligger kvar på samma låga nivå och andelen 
med lågt socialt deltagande ökar med stigande ålder.  

Barns och ungas uppväxtvillkor är olika, vilket t. ex visar sig när man jämför 
andelen barn som växer upp i ekonomiskt utsatta hushåll. En betydligt större 
andel av barnen med utländsk bakgrund lever i ekonomiskt utsatta hushåll, än 
barn med svensk bakgrund. Den totala andelen minskar dock över tid. Flera av 
nyckeltalen som beskriver barns och ungas uppväxtvillkor är oförändrade över 
en treårsperiod. Det gäller till exempel andelen som har någon vuxen att prata 
öppet och förtroligt med. Det gäller också de relativt höga talen för 
psykosomatiska besvär så som sömnsvårigheter, huvudvärk och ont i magen. 
Samtidigt kan man se att några av nyckeltalen har förändrats i negativ riktning. 
Andelen som är medlem i en förening minskar. Det gör också andelen som 
uppger att de blivit mobbade. Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till 
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yrkesprogram ökar något, det är flickorna som står för ökningen. Det är fortsatt 
stora skillnader mellan skolorna.  

Utbildningsnivån fortsätter att stiga i befolkningen, särskilt bland kvinnorna. 
Förvärvsfrekvensen ligger kvar på en hög nivå men det finns stora skillnader 
mellan könen och mellan geografiska områden. Ungdomsarbetslösheten har 
under flera år minskat men under 2016 ökade den något igen. Nu är trenden 
stabil. Inkomstfördelningen är ojämn om man jämför olika geografiska 
områden. Det geografiska området med högst medelinkomst tjänar mer än 
dubbelt så mycket jämfört med området med lägst medelinkomst. Andelen 
vuxna som avstår att gå ut ensamma ökar över tid och är högre i Borås än för 
Riket.  

Två tredjedelar av den vuxna befolkningen är fysisk aktiva, vilket är oförändrat 
över tid. Bland unga minskar andelen som tränar ofta på sin fritid bland 
pojkarna i årskurs 1 på gymnasiet. Det är fortsatt en lägre andel flickor än 
pojkar som tränar ofta på sin fritid. Under en lång tid har det varit en positiv 
utveckling med allt fler ungdomar som avstår från alkohol och tobak i de tidiga 
tonåren. Denna positiva utveckling verkar fortsätta. Det är dock värt att notera 
att alkoholvanorna bland gymnasieelever och många vuxna fortfarande har en 
oroande hög nivå. När det gäller andelen unga som provat narkotika kan man 
inte se några skillnader över tid. Däremot finns skillnader mellan olika 
geografiska områden. I den vuxna befolkningen minskar andelen dagligrökare 
över tid.  

I åldersgruppen 65 år och äldre är det sociala deltagandet lägre än i de yngre 
åldersgrupperna. Trenden över tid är stabil. Medelinkomsten ökar över tid men 
där finns stora skillnader mellan könen och mellan geografiska områden. 
Skador genom olycksfall är fortsatt högre i Borås jämfört med Riket. 
Tendensen är att skadorna bland män ökar och att de minskar något bland 
kvinnorna.  

Beslutsunderlag 
1. Välfärdsbokslutet 2018

Beslutet expedieras till 
1. Kommunfullmäktige

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas 

Exner (SD): En bättre skola i Borås  

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Motionen avslås 

Datum 

2019-07-31 Anna Svalander 

Kommunalråd 

Datum 

2019-08-05 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-08-07 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00095 1.1.1.1 Programområde 03 

Handläggare: Eva Andreasson 

Datum 

2019-07-01 Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 
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Datum 

2019-09-26 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00095 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas 

Exner (SD): En bättre skola i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås.     

Sammanfattning 

Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2019-01-17 lämnat in förslaget att:  

- Uppdra Grundskolenämnden att införa jourskola/jourklasser

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden. 

Grundskolenämnden avstyrker motionen. 

Kommunstyrelsen konstaterar att det är skolans har ansvar att skapa trygghet och 

studiero för alla elever. Det kan ske på flera olika sätt inom ramen för 

skollagstiftningen. 

Enligt Grundskolenämndens reglemente och Skollagens bestämmelser är det 

nämnden och rektor som har rätt att fatta beslut om att inrätta en särskild 

undervisningsgrupp. Rektor beslutar om elevs placering i gruppen.  

Grundskolenämnden har inrättat flera kommunövergripande särskilda 

undervisningsgrupper1 för elever i behov av särskilt stöd, varav en grupp är för 

elever med social problematik/utåtagerande beteende. Det finns även möjlighet för 

rektor att vid behov, starta en särskild undervisningsgrupp på den egna skolan. 

Ärendet i sin helhet 

Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2019-01-17 lämnat in förslaget att:  

- Uppdra Grundskolenämnden att införa jourskola/jourklasser

1 Kommunikationsklass för elever med generell språkstörning, A- resurs – för elever med diagnos 
inom autismspektrumtillstånd, SU- grupp för elever med extraordinära behov och med 
socioemotionella svårigheter.  



Borås Stad 
Sida 

2(3) 

I motionen anges det bland annat att: ”Kommunen ska erbjuda jourskola för elever 

med anpassningssvårigheter och normbrytande beteenden. Dessa elever har ett 

stort behov av att komma bort från det ordinarie skolarbetet för att komma tillrätta 

med sina problem.  Jourskolor blir en tydlig signal för övriga elever att vissa 

beteenden inte kan accepteras, utan får konsekvenser. Våra övriga elever får där 

med en tryggare och bättre studiemiljö. Avslutningsvis möjliggörs en särskild 

uppföljning och således ett bättre stöd till de elever som har ett behov, för en 

kortare eller lite längre tid.”  

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden. 

Grundskolenämnden avstyrker motionen. Nämndens yttrande redovisas i bilaga. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen konstaterar att det är skolans ansvar för att skapa trygghet och 

studiero för alla elever. Det kan ske på flera olika sätt inom ramen för 

skollagstiftningen.  

- Det ska finnas ordningsregler på varje skolenhet, vilka utarbetas under

medverkan av eleverna. Rektor beslutar därefter om ordningsreglerna.

- Rektor eller lärare har befogenhet att besluta om disciplinära och andra

särskilda åtgärder2 för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för

att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.

- Om en elev vid upprepade tillfällen stör ordningen har rektor skyldighet att

utreda de bakomliggande orsakerna till elevens beteende för att kunna sätta

in rätt stöd för att beteendet ska upphöra.

- I det fall förutsättningarna för särskilt stöd enligt Skollagen är uppfyllda, ska

även en sådan utredning genomföras. Det särskilda stödet ska ges inom den

elevgrupp som eleven tillhör.

- Om det finns särskilda skäl, får särskilt stöd ges enskilt eller i en annan

undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven

normalt hör till.

Enligt Grundskolenämndens reglemente och Skollagens bestämmelser är det 

nämnden och rektor som har rätt att fatta beslut om att inrätta en särskild 

undervisningsgrupp. Rektor beslutar om elevs placering i gruppen.  

Grundskolenämnden har flera kommunövergripande särskilda undervisnings-

grupper3 för elever i behov av särskilt stöd, varav en grupp är för elever med social 

problematik/utåtagerande beteende. Det finns även möjlighet för rektor att vid 

behov, starta en särskild undervisningsgrupp på den egna skolan. 

Kommunstyrelsen vill även förtydliga att en elevs placering i särskild 

undervisningsgrupp grundar sig på elevens behov av särskilt stöd. Det är ingen 

2 De åtgärder som avses framgår av Grundskolenämndens remissyttrande. 
3 Kommunikationsklass för elever med generell språkstörning, A- resurs – för elever med diagnos 
inom autismspektrumtillstånd, SU- grupp för elever med extraordinära behov och med 
socioemotionella svårigheter.  



Borås Stad 
Sida 

3(3) 

disciplinär åtgärd, som ska användas i avskräckande syfte gentemot övriga elever, 

vilket skrivningen i motionen om ”jourskolor”, skulle kunna tolkas som.  

Beslutsunderlag 

1. Motion ”En bättre skola i Borås” 2019-01-16

2. Kommunfullmäktigeskrivelse

3. Kommunstyrelsens beslut

4. Grundskolenämndens remissvar 2019-03-28

Anna Svalander 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 



Borås Stad 
2019-01-16 

Motion 

En bättre skola i Borås 

I arbetet med att skapa en trygg skola är det förebyggande arbetet viktigt, men man glömmer 
lätt en annan viktig dimension  det finns ett offer och en förövare. Detta synsätt är något som 
många inom skolans organisation har svårt att ta till sig. När man jobbar med barn och 
ungdomar så hamnar man lätt i en situation där man betraktar samtliga inblandade som offer 
för olika omständigheter. Den moraliska kompassen går förlorad. 

Borås stad har nu påbörjat skapandet av så kallade särskilda undervisningsgrupper. Detta är 
ett steg i rätt riktning, men det räcker inte. För att stärka de svaga och utsattas situation i 
skolan ser vi följande förslag som en möjlig väg framåt: 

Kommunen ska erbjuda jourskola för elever med anpassningssvårigheter och normbrytande 
beteenden. Dessa elever har ett stort behov av att komma bort från det ordinarie skolarbetet 
för att komma tillrätta med sina problem. Jourskolor blir en tydlig signal för övriga elever att 
vissa beteenden inte kan accepteras, utan får konsekvenser. Våra övriga elever får där med en 
tryggare och bättre studiemiljö. Avslutningsvis möjliggörs en särskild uppföljning och således 
ett bättre stöd till de elever som har ett behov, för en kortare eller lite längre tid.  

Yrkande 

Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige besluta, 

Att Uppdra Grundskolenämnden att införa jourskola/jourklasser. 

För Sverigedemokraterna, 

Anders Alftberg 

Andreas Exner 
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Datum 

2019-03-26 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00014 3.5.4.0 

Remiss: Motion - En bättre skola i Borås 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden avstyrker motionen En bättre skola i Borås, samt 

översänder svaret till Kommunstyrelsen.       

Sammanfattning 

Grundskolenämnden har ombetts svara på remissen Motion: En bättre skola i 

Borås och avstyrker motionen.   

Sverigedemokraterna har lämnat in rubricerad motion. Motionären föreslår att: 

- Grundskolenämnden inför jourskola/jourklasser.

Sammanfattningsvis har rektor vid behov en möjlighet att starta en särskild 

undervisningsgrupp och det finns flera Flexenheter inom förvaltningen. 

Grundskolenämnden har därutöver inrättat en kommungemensam särskild 

undervisningsgrupp för den målgrupp som beskrivs i motionen, verksamheten 

ska utvärderas efter läsåret 18/19. Grundskolenämnden anser att arbetet för 

ökad trygghet och studiero kan utvecklas. Identifierade förbättringsområden är: 

- öka tillgängligheten i lärmiljön

- utveckla lågaffektivt bemötande

- utveckla elevers sociala förmåga

- öka kvalitén i utredningarna så att rätt stöd sätts in för att

beteendet ska upphöra.

Mot bakgrund av ovanstående finns det i nuläget inte behov att införa 

jourskola/jourklasser.       

Ärendet i sin helhet 

Grundskolnämnden har ombetts svara på remissen Motion: En bättre skola i 

Borås och avstyrker motionen. 

Sverigedemokraterna har 2019-01-16 lämnat in rubricerad motion. Motionären 

föreslår att: 

- Grundskolenämnden inför jourskola/jourklasser.

Skolorna i Borås står inför utmaningen att öka tillgängligheten i lärmiljön för att 

också öka trygghet och studiero. I en skola med inkluderande lärmiljö finns en 
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samsyn kring undervisning och bemötande som omfattas av all personal där 

kollegialt lärande, kompetensutveckling och anpassningar i undervisning är 

centrala inslag.  

Det finns både yngre och äldre elever som stör och förstör undervisningsmiljön 

för övriga elever. Skolorna behöver systematiskt utveckla lärmiljöerna och hur 

dessa elever ska bemötas för att komma tillrätta med bristerna. Ett lågaffektivt 

bemötande har visat sig framgångsrikt. En del i detta arbete handlar om att 

utveckla elevers sociala förmåga som ofta är en bidragande orsak till elevernas 

beteende. Några elever har stora behov och skolan behöver sätta in särskilt stöd 

i olika former. För att möta dessa behov har vissa skolor så kallade Flexenheter 

där elever kan få anpassad undervisning efter behov och i framtiden möjlighet 

att träna sina sociala förmågor. Hur mycket eller hur länge insatserna pågår 

varierar från elev till elev. Några skolor har särskild undervisningsgrupp för 

elever som behöver det. Skollagen anger att skolor ska pröva omfattande 

åtgärder innan beslut om placering i särskild undervisningsgrupp sker. Rektor 

har direkt beslutsrätt vad gäller särskilt stöd och placering i särskild 

undervisningsgrupp.  

Skollagen ger rektor anvisningar hur hen kan komma till rätta med en elevs 

ordningsstörande uppträdande genom utvisning, kvarsittning, tillfällig 

omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och 

omhändertagande av föremål. Om en elev vid upprepade tillfällen stört 

ordningen eller uppträtt olämpligt eller om eleven gjort sig skyldig till en 

allvarligare förseelse, ska rektorn se till att saken utreds. Utredningen ska visa 

vilka de bakomliggande orsakerna är till elevens beteende så att rektor kan sätta 

in rätt stöd för att beteendet ska upphöra. Om förutsättningarna för en 

utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § är uppfyllda ska även en sådan 

utredning inledas.  

Skolverkets rapport 440, 2016 ”Tillgängliga lärmiljöer – en nationell studie av 

skolhuvudmännens arbete för grundskoleelever med funktionsnedsättning” 

relaterar till Skolverkets allmänna råd där det konstateras att 

inlärningsproblematik, social problematik eller olika funktionsnedsättningar kan 

ligga till grund för bedömningen att en elevs behov kan tillgodoses i en annan 

undervisningsgrupp än den ordinarie. Det handlar enligt de allmänna råden om 

elever med en mer komplex problematik, där försök till åtgärder inom ordinarie 

klassens ram inte har gett förväntat resultat. I Skolverkets intervjuer 

framkommer att det finns risker med att eleverna som placeras i särskilda 

undervisningsgrupper kan förstärka negativa beteenden genom att eleverna 

påverkar varandra. 



Borås Stad 
Sida 

3(4) 

Vid skolinspektionens regelbundna tillsyn i Borås Stad 2016 påvisades allvarliga 

brister vad gäller trygghet och studiero. En utredning startades för att utreda 

behov av kommungemensam särskild undervisningsgrupp för elever där skolan 

inte klarar att ge eleven en fungerande skolsituation i vanlig klassrumsmiljö. 

Grundskolenämnden beslutade 2017-08-22 att senast hösten 2018 starta en 

kommungemensam särskild undervisningsgrupp för elever utifrån sociala 

problematik/utåtagerande beteende. Enligt beslutet ska arbetet utvärderas efter 

ett år innan eventuellt fler grupper startas upp. Hösten 2018 startade den 

kommungemensamma särskilda undervisningsgruppen som är planerad att ta 

emot 5-7 elever i årskurs 1-6. Två elever började i augusti 2018 och ytterligare 

en elev började i januari 2019.  Det finns flera anledningar till att gruppen inte 

har fler elever. Målgruppen har inte varit tillräckligt kommunicerad vilket bland 

annat har lett till att sökande har fått plats i en annan kommungemensam 

särskild undervisningsgrupp som bättre möter elevens behov. En annan orsak 

är att underlaget vid ansökan har varit otillräckligt. Det behöver tydligt framgå 

att de åtgärder som har prövats på den enskilda skolan inte har varit 

framgångsrika innan placering i kommungemensam särskild 

undervisningsgrupp kan vara aktuell.   

Sammanfattningsvis har rektor vid behov en möjlighet att starta en särskild 

undervisningsgrupp och det finns flera Flexenheter inom förvaltningen. 

Grundskolenämnden har därutöver inrättat en kommungemensam särskild 

undervisningsgrupp för den målgrupp som beskrivs i motionen, verksamheten 

ska utvärderas efter läsåret 18/19. Grundskolenämnden anser att arbetet för 

ökad trygghet och studiero kan utvecklas. Identifierade förbättringsområden är: 

- öka tillgängligheten i lärmiljön

- utveckla lågaffektivt bemötande

- utveckla elevers sociala förmåga

- öka kvalitén i utredningarna så att rätt stöd sätts in för att

beteendet ska upphöra.

Mot bakgrund av ovanstående finns det i nuläget inte behov att införa 

jourskola/jourklasser. 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande att 

bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 

1. Motion: En bättre skola i Borås.

Samverkan 

1. Kommunstyrelsen.
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen.

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016: Utredning 

av orsakerna till Skolinspektionens förelägganden 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Rekommenderar nämnden att: 

 Följa upp undervisningens del av den totala kostnaden per elev då den

ser ut att skilja sig från jämförbara kommuner

 Ta reda på hur lärarna upplever sitt arbete, för att få ytterligare underlag

i förbättringsarbetet

Datum 

2019-07-31 Anna Svalander 

Kommunalråd 

Datum 

2019-07-31 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-08-07 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2016-00518 600 Programområde 03 

Handläggare: Eva Andreasson 

Datum 

2019-07-02 Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

KU7 
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Datum 

2019-08-19 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2016-00518 600 

Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016: Utredning av 

orsakerna till Skolinspektionens förelägganden 

Kommunstyrelsens beslut 

Rekommenderar nämnden att: 

 Följa upp undervisningens del av den totala kostnaden per elev då den ser ut att

skilja sig från jämförbara kommuner

 Ta reda på hur lärarna upplever sitt arbete, för att få ytterligare underlag i

förbättringsarbetet

Sammanfattning 

Utredningen belyser bland annat personal- och kompetensbrist inom elevhälsa och 

skolledning samt dåvarande organisation med tre stadsdelar, som faktorer som haft 

betydelse för de brister som uppmärksammats av Skolinspektionen. Det nämns också 

brister i skolkulturen, där bristande ansvarstagande och samarbete samt negativ bild av 

skolan hos medarbetare anges som betydande orsaker.   

Kommunstyrelsen bedömer att rapporten ger en god bild av troliga orsaker till att Borås 

Stad inte har förmått att uppfylla Skollagens bestämmelser fullt ut.  

Grundskolenämnden och förvaltningen har, tillsammans med berörda rektorer gjort ett 

gediget arbete för att komma tillrätta med de brister som Skolinspektionen identifierat. 

Det har resulterat i att samtliga kritikområden nu är åtgärdade och de inspekterade 

skolorna har fått godkänt av Skolinspektionen.  

Det finns några delar, som nämnden kan behöva följa upp i det fortsatta arbetet. Det 

handlar om undervisningens del av den totala kostnaden per elev då den ser ut att skilja 

sig från jämförbara kommuner.   

Det kan även vara bra att ta reda på hur lärarna upplever sitt arbete, för att få ytterligare 

underlag i förbättringsarbetet. För detta finns exempelvis resultat från Skolinspektionens 

enkäter till lärare som ansvarar för undervisningen samt SKL:s HME- enkät1, som Borås 

Stad genomför regelbundet.  

 I uppföljningen av ett så omfattande förbättringsarbete och det fortsatta utvecklings-

arbetet, är det en fördel att ha med en extern part som kan följa utvecklingen samt ge råd 

och stöd.  Grundskoleförvaltningen har sedan början av 2018 och ytterligare 1,5 år 

framåt, stöd från Skolverket i det vidare arbetet. Insatsen kallas Samverkan för bästa skola 

och sker på huvudmannanivå.        

1 SKL, Sveriges kommuner och Landstings enkät Hållbart medarbetarengagemang 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/samverkan-for-basta-skola
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Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att analysera orsakerna till att 

Borås skolverksamhet kunde få så mycket kritik och hot om viten från Skolinspektionen. 

Förvaltningschefen har redovisat sin rapport till Grundskolenämnden. Nämnden har 

beslutat att godkänna redovisningen och har översänt den till Kommunstyrelsen.  

Utredningen belyser bland annat personal- och kompetensbrist inom elevhälsa och 

skolledning samt dåvarande organisation med tre stadsdelar, som faktorer som haft 

betydelse för de brister som uppmärksammats av Skolinspektionen2. Det nämns också 

brister i skolkulturen, där bristande ansvarstagande och samarbete samt negativ bild av 

skolan hos medarbetare anges som betydande orsaker.   

I utredningen redovisas även Borås Stads kostnader totalt per elev och undervisning per 

elev i jämförelse med ”jämförbara kommuner”. Jämförelsen visar att Borås skolor halkat 

efter de jämförbara kommunerna när det gäller avsatta medel till undervisningen.  

Redovisade åtgärder på olika nivåer i organisationen 

Några av de åtgärder som redovisas i utredningen är att Borås Stad lämnade stadsdels-

organisationen för att gå över till fackförvaltningar samt bildandet av KAL- gruppen3.  

På förvaltningsnivå har det genomförts åtgärder för en tydligare styrning och stöd till 

rektorerna i arbetet med att komma tillrätta med bristerna. Verksamhetschefer fick i 

uppdrag att, tillsammans med sina verksamhetsutvecklare, stötta berörda rektorer i detta 

arbete. 

Elevhälsan har förstärkts och organiserats så att det nu finns en enhetschef för de olika 

professionerna.   

Systematiskt kvalitetsarbete, relationer och processledning samt bilden av skolan har lyfts 

fram som fokusområden under de första åren i förvaltningen. 

Utöver ovan nämnda har det genomförts en rad åtgärder rörande kompetensutveckling 

och kompetensförsörjning samt ekonomistyrning.  

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen bedömer att rapporten ger en god bild av troliga orsaker till att Borås 

Stad inte har förmått att uppfylla Skollagens bestämmelser fullt ut.  

Grundskolenämnden och förvaltningen har, tillsammans med berörda rektorer gjort ett 

gediget arbete för att komma tillrätta med de brister som Skolinspektionen identifierat. 

2 De brister som Skolinspektionen identifierat på de granskade skolorna har oftast rört sig om i vilken grad 

som skolan haft höga förväntningar på sina elever, hur elevernas kunskaper systematiskt kartlagts och följts 
upp, hur undervisningen anpassats därefter, hur elever getts särskilt stöd samt hur ledarskapet har fungerat i 
klassrummet. 

3 Borås Stad som arbetsgivare behöver stärkas inom områden där det finns utmaningar att rekrytera och 
behålla medarbetare. Under 2017 tillsattes därför tre arbetsgrupper för att ta fram handlingsplaner för tre 
olika yrkesområden. Arbetet kallades för KAL. KAL står för Kompetensförsörjning och personal-
försörjning, Arbetsvillkor, Lönebildning 
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Det har resulterat i att samtliga kritikområden nu är åtgärdade och de inspekterade 

skolorna har fått godkänt av Skolinspektionen.  

Arbetet har tagit tid och det har kostat några utdömda viten, men utifrån de orsaker som 

utredningen belyser hade det sannolikt inte varit möjligt att genomföra åtgärderna på 

kortare tid. Ett sådant omfattande förbättringsarbete kräver ett stabilt, målinriktat och 

hållbart samarbete inom och mellan de olika professionerna i och kring skolan, för att 

goda resultat ska nås över tid.  

Skolan är en organisation som under åren varit och är föremål för reformer som ny 

skollag, ny läroplan, nya författningar och en stor mängd statliga bidrag att söka för att 

stimulera skolutvecklingen. Det är viktigt att nämnden ger skolorna stöd i arbetet och 

möjlighet att fokusera på att anpassa verksamheten efter nya förutsättningar, för att 

uppfylla de krav som ställs i lagar och författningar.  

De statliga stimulansbidragen kan vara till god hjälp, men det är viktigt att de ansökningar 

som görs, bygger på behov som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet.   

Kommunstyrelsen förutsätter nu att nämnden och förvaltningen arbetar vidare med att 

säkerställa att samtliga skolor lever upp till de krav som ställs i Skollag och övriga 

nationella författningar.   

Det finns några delar, som nämnden kan behöva följa upp i det fortsatta arbetet. Det 

handlar om undervisningens del av den totala kostnaden per elev då den ser ut att skilja 

sig från jämförbara kommuner.   

I utredningen anges att enkäten som genomförts besvarats av rektorer, verksamhets- 

chefer, enhetschefer för elevhälsan, verksamhetsutvecklare samt fackliga representanter. 

Det kan även vara bra att ta reda på hur lärarna upplever sitt arbete, för att få ytterligare 

underlag i förbättringsarbetet. För detta finns exempelvis resultat från Skolinspektionens 

enkäter till lärare med ansvar för undervisningen samt SKL:s HME- enkät4, som Borås 

Stad deltar i regelbundet.  

I RKA:s data bas Kolada5 finns det nationellt jämförbara nyckeltal såväl avseende skolans 

kostnader som Skolinspektionens och SKL:s HME- enkäter. 

Utredningen har genomförts av förvaltningens egna handläggare. I uppföljningen av ett 

så omfattande förbättringsarbete och det fortsatta utvecklingsarbetet är det en fördel att 

ha med en extern part som kan följa utvecklingen samt ge råd och stöd.   

Enligt uppgift från Grundskoleförvaltningen har de, efter förslag från Skolinspektionen, 

sedan början av 2018 och ytterligare 1,5 år framåt, stöd från Skolverket i det vidare 

arbetet. Insatsen kallas Samverkan för bästa skola och sker på huvudmannanivå 

(elevhälsan och rektorer) samt på följande enheter: Erikslund F-6 och 7-9, Målsrydskolan, 

Bodaskolan F-6 och 7-9, Ekarängskolan samt, Särlaskolan F-6 och 7-9. 

4 SKL, Sveriges kommuner och Landstings enkät Hållbart medarbetarengagemang 
5 Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten 
och Sveriges Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/samverkan-for-basta-skola
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Beslutsunderlag 

1. KS skrivelse Utredning av orsakerna till Skolinspektionens förelägganden 2019-07-02

2. KS beslutsunderlag 2019-07-02

3. Grundskolenämndens ”Utredning av orsakerna till att Skolinspektionen 2016

resulterade i ett stort antal förelägganden” 2019-06-14

Beslutet expedieras till 

1. Grundskolenämnden

Anna Svalander 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 



Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Pär Arvidsson Fäldt 
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Datum 

2019-06-13 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00084 3.5.4.0 

Utredning av orsakerna till att Skolinspektionen 2016 

resulterade i ett stort antal förelägganden 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av utredningen och översända densamma till 

Kommunstyrelsen.      

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har 2017-09-18 beslutat att ge förvaltningschefen i 

uppdrag att analysera hur Borås skolverksamhet kunde få så många hot om 

viten, och varför arbete på skolorna inte fungerande som det skulle. 

Förvaltningschefen har också fått i uppdrag att analysera och följa upp 

förvaltningens arbete gällande Skolinspektionens kritik och föreläggande om 

vite efter granskningen 2016. Förvaltningschefen har slutfört dessa uppdrag och 

redovisar nu en rapport till Grundskolenämnden. 

Beslutsunderlag 

1. Grundskolenämndens beslut 20170918.

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen.

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 



Utredning av orsakerna till att Skolinspektionen 2016 

resulterade i ett stort antal förelägganden 

Borås 2019-05-18 

Joakim Cannerfors 

Strategisk Utredare, Grundskoleförvaltningen 
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Sammanfattning 

Utredningen visar att det finns flera orsaker till att Borås Stads skolor fick ett oproportionerligt stort antal 

föreläggande. Först kan det konstateras att det inte verkar finnas något samband med yttre faktorer såsom 

t.ex skolornas storlek, stadier, geografisk belägenhet – stad/land och bemanning.

En omfattande enkät gjord bland rektorer, högre tjänstemän och fack pekar ut personalbrist och 

kompetensbrist som de främsta orsakerna till alla skolinspektionsförelägganden. Men enkäten visar 

emellertid även att flera viktiga orsaker finns inom områdena organisation/organisationskultur och till en 

viss del ekonomi. 

Av den efterföljande analysen framgår det att det har funnits anledning att vidta en stor mängd åtgärder, 

inte minst på huvudmanna- och förvaltningsnivå för att komma till rätta med de av Skolinspektionen 

identifierade bristerna. Framför allt har det handlat om hela Borås Stads organisation, Styrning/Ledning, 

Kompetensförsörjning och ett antal stödjande insatser mot berörda skolor. 
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Bakgrund 

I samband med Skolinspektionens (SI) inspektion 2016 valde SI att inspektera sjutton grundskoleenheter 

istället för de statistiskt förväntade ca nio. 

Inför inspektionen analyserade SI Borås Stads skolors resultat i jämförelse med statistiskt förväntade 

resultat i förhållande till riket. Elever, personal och vårdnadshavare fick inför inspektionen besvara den så 

kallade skolenkäten, vilken syftar till att synliggöra hur väl skolledningen fungerar. Dessutom analyserades 

inkomna anmälningsärenden, tidigare förelägganden och viten samt relationen mellan provbetyg och 

slutbetyg. Analysen gav att dubbelt så många skolor som genomsnittligt förväntats valdes ut för 

inspektion. 

Utöver skolenhetsinspektionerna granskades, som i alla kommuner, samtliga grundsärskolor, 

huvudmannen samt fritidshemmen mer övergripande. 

Resultaten av inspektionen blev att två grundskolor helt kom undan både anmärkningar och 

förelägganden. En skola fick en anmärkning. Resterande fjorton grundskolor fick tjugo förelägganden och 

trettiotre förelägganden vid vite inom sex kritikområden. En skola fick dessutom trångboddhet som 

ytterligare brist och ett föreläggande vid vite för detta. I jämförelse med resultatet för andra kommuner 

framstår detta som synnerligen besvärande. Elva skolor mot ett par, tre stycken i jämförbara kommuner 

fick vitesförelägganden. 

De båda särskolorna fick tre förelägganden inom två kritikområden. Huvudmannen fick två föreläggande 

inom grundskola och två förelägganden inom fritidshem. Dessa resultat bedömdes som väntade. 

Det är uppenbart att Borås Stads skolor uppvisade större brister än vad som kunde förväntas och 

Grundskolenämnden beslutade därför att anledningen till detta ska utredas samt att regelbundet följa upp 

de åtgärder som vidtas. 

Syfte 

Förvaltningschefen har av Grundskolenämnden fått i uppdrag att analysera hur Borås skolverksamhet 

kunde få så många hot om viten, och varför arbete på skolorna inte fungerande som det skulle samt att 

analysera och följa upp förvaltningens arbete gällande Skolinspektionens kritik och föreläggande om vite. 

Utredningen syftar till att besvara frågeställningen och redovisa vidtagna åtgärder. 

Metod 

Inledningsvis gjordes en enkel studie för att se om det för skolor som fått kritik fanns några 

orsakssamband med ett antal yttre faktorer och några lätt identifierbara inre faktorer. 

Följande faktorer undersöktes 

 skolornas storlek

 stadier

 geografisk belägenhet – stad/land

 organisatorisk belägenhet - Stadsdel Ö, V eller N - gammal kommundel

 ekonomi - resursfördelning totalt och mellan skolor - resultat - lärartäthet

 ledning - nya/gamla rektorer - täta rektorsbyten – personals uppfattning av rektor i

medarbetarenkäten - antal skolor som rektor leder

 personal - kontinuitet - behörighetsgrad
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Det gick inte alls att finna några orsakssamband utom möjligen gällande ekonomi då Borås Stads skolor 

haft något lägre tilldelning till undervisning än rikssnittet. Det beslutades därför att gå vidare genom att 

genomföra en omfattande och djuplodande enkät. Enkätfrågorna utformades av förvaltningschef i samråd 

med ledningsgruppen. 

Enkäten genomfördes under våren 2018 i esMaker, vårt digitala enkätverktyg och besvarades i olika delar 

av samtliga 45 rektorer, 13 verksamhetschefer, enhetschefer för elevhälsan och förvaltningens 

verksamhetsutvecklare samt 9 fackliga representanter från FSG. Sammanlagt 67 svaranden således. 

Frågor kring brister 
Alla fick bedöma påverkansgraden som ekonomi, organisation, personalbrist, kompetensbrist och 

organisationskultur hade haft för inspektionsresultatet. Under varje område fanns uppdelat ytterligare 25 

specifika faktorer vars påverkansgrad bedömdes. 

Alla rektorer fick bedöma sin egen skolas kvalitet och samtliga skolors kvalitet. 

Alla rektorer på inspekterade skolor fick, för den egna skolan, bedöma påverkansgraden som brister i 

organisationen, personalbrist, kompetensbrist och skolkultur hade haft för inspektionsresultatet. Under 

varje område fanns uppdelat ytterligare 19 specifika faktorer vars betydelse bedömdes. 

Frågor kring åtgärder 
Alla rektorer på de inspekterade skolor fick, för den egna skolan, bedöma i hur hög grad de agerat inom 6 

områden för att rätta till bristerna. 

Frågor kring vad som haft störst betydelse för en positiv förändring 
Alla rektorer på de inspekterade skolor fick, för den egna skolan, bedöma i vilken grad det skett en positiv 

förändring samt påverkansgraden av egna vidtagna åtgärder och åtta andra faktorer för att åstadkomma 

förändringar. 

Inom varje frågeområde ovan gavs ett eller flera tillfällen att kommentera eller utveckla i fritextsvar. 

Förslag till ytterligare åtgärder 

Alla fick som avslutning rangordna tre saker som de ansåg att förvaltningen bör säkra/arbeta med. 

Skalor 

De flesta frågorna i enkäten besvarades med 

1. Ej betydande

2. Varken eller

3. Betydande

4. Vet ej

Av de resterande frågorna besvarades de flesta på en tiogradig skala 1-10. Tanken var att se flera nyanser 

men i sammanställningen av enkätsvaren visade sig detta resultera i ohanterligt mycket data och dessa svar 

har därför kategoriserats på samma sätt som ovan enligt 

1. 1-3   = Ej betydande

2. 4-7   = Varken eller
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3. 8-10 = Betydande

Två frågor besvarades på en niogradig ytterlighetsskala där svarsvärdena redovisas 

1. 1-3 Ena ytterligheten

2. 4-6 Varken eller

3. 7-9 Andra ytterligheten

Tre frågeområden kring i vilken grad man vidtagit olika åtgärder, effekten av dessa och om det lett till 

positiva förändringar har besvarats på en tiogradig skala där svarsvärdena kategoriseras 

1. 1-3   = Låg

2. 4-7   = Mellan

3. 8-10 = Hög

Att läsa tabellerna 

För att lyfta fram de frågor som anses ha mest betydelse har dessa gulmarkerats om en majoritet ansett 

detta. Tabeller med andra skalor har inte färgats då det inte är tillämpligt på samma sätt. 

Svarsfrekvens, reliabilitet och validitet 

Svarsfrekvensen på enkäten var 100 % och frågorna rör både uppfattningar om den egna skolan och 

uppfattningar om alla skolor vilket borgar för en hög reliabilitet. Enkäten besvarades anonymt av personer 

med god verksamhetskännedom och frågeställningarna var förhållandevis många och detaljerade vilket 

borgar för en god validitet. 

Det bör påpekas att enkäten genomfördes nära på två år efter inspektionen och att en förutsättningarna i 

den då ett år gamla Grundskoleförvaltningen i en del avseenden var radikalt annorlunda mot hur det var i 

Stadsdelsförvaltningarna. En del av bedömningarna i enkätsvaren riskerar därför att präglas det upplevda 

nuläget vid enkättillfället. Det behövs alltså tas hänsyn till detta vid analysen. 

Av enkäten går det att identifiera de faktorer, åtgärder och effekter som de svarande ansett vara mest 

betydande. Det innebär att det med stor säkerhet går att dra slutsatser om, de vanligaste orsakerna till 

skolinspektionsresultatet, vilka åtgärder som vanligen vidtagits och effekterna av dessa. Däremot kan man 

inte därför säga att detta skulle gälla för alla skolor. Det finns en variation av orsaker och varje skola är 

unik i detta avseende. 

Enkäten har besvarats av grovt räknat tre personalkategorier nämligen rektorer, högre tjänstemän och 

fackliga förtroendemän. Det är inte förvånande om det i flera frågor finns skillnader i uppfattningar mellan 

dessa grupper beroende på vilket perspektiv de företräder. Detta bekräftas också av resultatet och av 

tabell 1 nedan kan man konstatera följande: 

Det råder god samstämmighet mellan högre tjänstemän och fackliga förtroendemän 

1. Rektorer lägger mer vikt vid ekonomi och kompetensbrist

2. Högre tjänstemän och fackliga förtroendemän lägger mer vikt vid organisation och

organisationskultur

3. Alla lägger stor vikt vid personalbrist.
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Tabell 1 

Summa av 
Rektorer 

Summa av 
Vc EC VU 

Summa 
av Fack 

Ekonomi 45 13 9 

Ej betydande 1 1 0 

Varken eller 23 8 5 

Betydande 21 4 4 

Kompetensbrist 45 13 9 

Ej betydande 2 0 0 

Varken eller 17 8 6 

Betydande 26 5 3 

Organisation 45 13 9 

Ej betydande 3 0 0 

Varken eller 23 5 4 

Betydande 19 8 5 

Organsiationskultur 45 13 9 

Ej betydande 3 0 0 

Varken eller 22 5 4 

Betydande 20 8 5 

Personalbrist 45 13 9 

Ej betydande 5 0 0 

Varken eller 9 5 3 

Betydande 31 8 6 

Tabellen visar hur de tre personalkategorierna värderat huvudområdenas 

betydelse för skolinspektionsresultatet. 

Det är svårt att värdera varför personalkategoriernas uppfattning skiljer sig åt. Ett rimligt antagande kan 

vara att respektive kategori tenderar att lyfta fram orsaker utanför det egna ansvarsområdet.  

Med detta i åtanke har utredaren ända valt att i analysen utgå från summan av de tre personalkategoriernas 

svar utan att vikta dem i förhållande till antal svaranden. Detta innebär att resultaten som redovisas något 

mer påverkas av rektorernas uppfattning och att viss hänsyn till detta måste tas i slutsatserna. Där 

påfallande skillnader finns mellan hur personalkategorierna svarar kommenteras detta i text. 

Ungefär 12 % av frågorna har besvarats med ”Vet ej”. I resultatet har dessa borträknats och endast de 

som tagit ställning redovisas under respektive fråga. Därför kan antalet svarande variera något per fråga. 
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Resultat 

Frågor kring brister som besvarats av alla 

Värdering av de fem områdena som helhet 
Om man betraktar samma svar som i föregående tabell under metodkapitlet fast nu utan att dela upp 

svaren utifrån personalkategorier framgår det att inget av de fem områdena anses vara utan betydelse. De 

två mest betydande områdena är personalbrist och kompetensbrist. Det finns alltså anledning att närmare 

granska varje område för att se vilka delar som lyfts fram under varje. 

Tabell 2 

Ej betydande Varken eller Betydande Totalsumma 

Personalbrist 5 17 45 67 

Kompetensbrist 2 31 34 67 

Organsiationskultur 3 31 33 67 

Organisation 3 32 32 67 

Ekonomi 2 36 29 67 

Värdering av personalbrist 
Det som bedöms som mest betydande när det gäller personalbrist är elevhälsa och lärare. Med lärare får 

man anta att det handlar om behöriga lärare.  

Även skolledare och resurslärare hålls fram. När det gäller skolledning framgår det av fritextsvaren att det 

var svårt att rekrytera kompetenta och utbildade skolledare. Eftersom det funnits rektorer på alla skolor 

får man också i detta läsa in att det sannolikt handlar om att många skolor haft hög omsättning av 

rektorer. 

Tabell 3 

Ej betydande Varken eller Betydande Totalsumma 

Personalbrist av Elevhälsa 1 2 60 63 

Personalbrist av Lärare 1 8 52 61 

Personalbrist av Skolledning 5 11 46 62 

Personalbrist av Resurslärare el motsvarande 4 20 38 62 

Personalbrist av Kontors- och servicepersonal 10 26 26 62 
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Värdering av kompetensbrist 

Det som bedöms som mest betydande när det gäller kompetensbrist ligger inom elevhälsa och lärare. I 

fritextsvaren framkommer att flera egentligen när det gäller elevhälsan menar personalbrist, d.v.s. att det 

saknats kompetenser, inte att elevhälsans personal varit inkompetenta. Några lyfter fram att elevhälsan 

funktioner var för sig verkar kompetenta men att brister i samspelet mellan dessa gör att elevhälsans 

kompetens som helhet brustit. Bland lärare får man däremot förmoda att kompetensbrist framförallt 

syftar på obehöriga lärare och möjligen i enstaka fall inkompetenta lärare. 

Även de flesta rektorer har angivit kompetensbrist hos rektorer som betydande. 

När det gäller politikerna är det framför allt rektorer och fackliga förtroendemän som framhåller 

kompetensbrist hos dessa. Av fritextsvaren framgår det att en uppfattning är att stadsdelsnämnderna hade 

för många verksamheter på sitt bord och inte kunde tillräckligt mycket om någon av dessa. 

Bland fritextsvaren gällande högre tjänstemän menar några att det specifikt handlat om de stadsdelschefer 

som inte hade bakgrund inom skola. 

Tabell 4 

Ej betydande Varken eller Betydande Totalsumma 

Kompetensbrist hos Elevhälsa 1 15 45 61 

Kompetensbrist hos Lärare 3 18 40 61 

Kompetensbrist hos Rektor 8 19 32 59 

Kompetensbrist hos Politiker 2 19 29 50 

Kompetensbrist hos Högre tjänstemän (områdeschef och uppåt) 7 24 27 58 

Kompetensbrist hos Kontors- och servicepersonal 10 29 20 59 

Värdering av organisationskultur 

Det som bedöms som mest betydande när det gäller organisationskulturen är negativ uppföljningskultur 

och brist på samarbete. Det är värt att notera att samtliga frågor anses övervägande betydande! 

Tabell 5 

Ej betydande Varken eller Betydande Totalsumma 

Negativ uppföljningskultur (mer kontroll än stöd) 2 15 43 60 

Brist på samarbete 2 13 43 58 

Brist på ansvarstagande 2 17 39 58 

Brist på tillit 3 19 36 58 

Svag benägenheten att ge och ta emot stöd 1 20 33 54 

Negativ bild av skolan hos medarbetare 6 19 32 57 
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Värdering av organisation 

Styrsystemet lyfts fram som den viktigaste orsaken och av fritextsvaren framgår att mycket hänförs till 

stadsdelsorganisationen men också till för mycket tjänstemannastyrning i denna. 

Tabell 6 

Ej betydande Varken eller Betydande Totalsumma 

Styrsystemet i sig (Styrning, ledning, uppföljning) 0 14 49 63 

Stadsdelsorganisationen 7 15 37 59 

Värdering av ekonomi 

Även om ekonomi som helhet är det område som minst anses ha haft betydelse för 

skolinspektionsresultatet anser samtliga personalkategorier att skolan totalt får för lite pengar och att detta 

är det mest betydande inom området. 

Tabell 7 

Ej betydande Varken eller Betydande Totalsumma 

Totalt sett för lite pengar till skolan i Borås Stad 1 11 52 64 

Felaktiga övergripande politiska satsningar - obs ej fördelning mellan skolor 1 24 33 58 

Felaktig fördelning mellan skolor 8 21 24 53 

Felaktig fördelning mellan skolor och central administration 11 26 20 57 

Frågor om balans i organisationen 

Två frågor handlade om balansen mellan å ena sidan kommunal politisk styrning och 

tjänstemannastyrning och å andra sidan tjänstemannastyrning och rektors styrning. 

Tabell 8 

För stor kommunal 
politisk styrning 

Varken eller För stor 
tjänstemannastyrning 

20 36 11 

Tabell 9 

För stor 
tjänstemannastyrning 

Varken eller För stor 
rektorsstyrning 

26 39 2 

Även om de flesta bedömer att det råder balans i styrsystemet finns det en klar övervikt åt att högre nivåer 

anses styra för mycket över lägre. Av fritextsvaren framgår att det finns uppfattningar om att rektors 

möjlighet att organisera sin skola utifrån det statliga uppdraget kringskärs av politiska och högre 

tjänstemäns direktiv. 
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Frågor som besvarats av alla rektorer 

Inledningsvis ombads alla rektorer att uttala sig om kvaliteten på Borås Stads skolor i en övergripande 

mening på en tiogradig skala. Svaren fördelades så här: 

Tabell 10 

Därefter ombads de uttala sig om kvaliteten på den egna skolan. Svaren fördelades så här: 

Tabell 11 

Frågor kring brister som besvarats av rektorer på inspekterade skolor 

Alla rektorer som fått sin skola inspekterad fick, för den egna skolan, bedöma påverkansgraden som 

brister i organisationen, personalbrist, kompetensbrist och skolkultur har haft för inspektionsresultatet. 

Under varje område fanns uppdelat ytterligare 24 specifika faktorer vars betydelse bedömdes. 

Värdering av de fyra områdena som helhet 

Rektorerna på de inspekterade skolorna lyfter främst fram personalbrist som det område som haft störst 

betydelse för skolinspektionsresultatet. Även brister i organisationen anses ha haft betydelse. 

Tabell 12 

Ej betydande Varken eller Betydande Totalsumma 

Personalbrist som helhet 1 6 9 16 

Brister i organisation som helhet 2 5 7 14 

Skolkultur som helhet 4 4 5 13 

Kompetensbrist som helhet 4 10 3 17 

1-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Svar 4 2 9 19 8

1-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Svar 1 1 7 8 18 9 1
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Värdering av personalbrist 

Här bedöms, precis som när alla svarat, elevhälsa och lärare haft störst betydelse. Däremot bedömer man 

skolledningsbrist mindre. I fritextsvaren framhålls brist på behöriga lärare. 

Tabell 13 

Ej betydande Varken eller Betydande Totalsumma 

Personalbrist av Elevhälsa 0 1 15 16 

Personalbrist av Lärare 3 2 11 16 

Personalbrist av Resurslärare el motsvarande 2 6 8 16 

Personalbrist av Skolledning 6 3 7 16 

Personalbrist av Kontors- och servicepersonal 5 8 2 15 

Värdering av brister i organisationen 

Rektorerna på inspekterade skolor framhåller brister i elevhälsoorganisationen som det i särklass mest 

betydande. Men även de andra områdena tillmäts i hög grad ha betydelse av ungefär hälften av rektorerna. 

Av fritextsvaren framgår många negativa synpunkter på elevhälsan, främst dess personalbrist men någon 

lyfter också att de kommit som ny rektor till en skola helt utan ”ett enda dokument att ärva” 

Tabell 14 

Ej betydande Varken eller Betydande Totalsumma 

Elevhälsoorganisation 1 0 14 15 

Arbetslagsorganisation 4 2 8 14 

Övergripande organisation - att få ihop alla skolans delar 4 2 8 14 

Ledningsorganisation 5 3 8 16 

Utvecklingsorganisation 4 3 7 14 

Värdering av brister i skolkulturen 

Störst betydelse anses brist på ansvarstagande och samarbete ha haft, men även medarbetarnas negativa 

bild av skolan framhålls. Det bör dock notera att ingen av frågorna anses betydande av en majoritet. 

Tabell 15 

Ej betydande Varken eller Betydande Totalsumma 

Brist på ansvarstagande 4 4 7 15 

Brist på samarbete 4 4 7 15 

Negativ bild av skolan hos medarbetare 4 4 6 14 

Brist på tillit 4 5 5 14 

Svag benägenheten att ge och ta emot stöd 4 5 4 13 

Negativ uppföljningskulturen (mer kontroll än stöd) 4 8 2 14 
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Värdering av brister i kompetens 

Även här lyfts brister i elevhälsoteamet fram men även lärargruppen. 

Kompetensbrist hos skolledningen tillmäts ingen större betydelse. 

Tabell 16 

Ej betydande Varken eller Betydande Totalsumma 

Kompetensbrist hos Elevhälsoteamet 2 3 11 16 

Kompetensbrist hos Lärargruppen 4 3 9 16 

Kompetensbrist hos Resurspersonal 6 3 5 14 

Kompetensbrist hos Skolledningen 9 2 3 14 
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Frågor kring åtgärder som besvarats av rektorer på inspekterade skolor 

Rektorerna uppger i särskilt hög grad att de satt sig djupare in i kritikområdets sakfrågor och arbetat fler 

timmar. Men det framgår att de flesta också arbetat en hel del inom alla områden. En rektor anger i 

fritextsvar att det inte har varit någon skillnad. Sannolikt är detta en rektor på en inspekterad skola som 

helt slapp förelägganden och anmärkningar. 

En mycket stor andel av rektorerna anser att deras arbete i hög grad har lett till positiva förändringar. 

Tabell 17 

Låg Mellan Hög Totalsumma 

Jag har satt mig djupare in i kritikområdets sakfrågor 1 4 12 17 

Jag har arbetat fler timmar 3 4 10 17 

Jag har lyckats få igång personalen bättre - samsyn, engagemang, etc. 1 7 9 17 

Jag har förtydligat/förändrat verksamhetsplan och rutiner 2 8 7 17 

Jag har förtydligat/förändrat organisationen 4 7 6 17 

Jag har prioriterat hårdare - tagit bort saker från agendan 5 7 5 17 

Tabell 18 

Låg Mellan Hög Totalsumma 

Har ditt arbete lett till positiva förändringar? 1 4 12 17 

Frågor kring vad som haft störst betydelse för förändringar på inspekterade skolor 

Störst betydelse tillmäts de egna insatserna i föregående frågeställning. Man lyfter även fram personalens 

engagemang. Anmärkningsvärt är dock att stöd från VC/VU inte har upplevts som betydelsefullt i större 

grad och inte heller de andra insatserna från huvudmanna- och förvaltningsnivå. 

Några skolor hade akut brist på specialpedagoger och fick ta del av andra skolors specialpedagoger för att 

komma till rätta med bristande åtgärdsprogram. Det är sannolikt dessa som bedömt att detta i hög grad 

hjälpt. 

Tabell 19 

Låg Mellan Hög Totalsumma 

Mina insatser enligt åtgärderna ovan 2 5 10 17 

Förändring i personalens engagemang 3 7 7 17 

Stöd av kolleger 9 3 5 17 

Tillgång till personal 6 7 4 17 

Stöd av VC/VU 4 9 3 16 

Omfördelning av specialpedagoger 14 1 2 17 

Det sammanföll med en ny organisation och styrning 8 7 1 16 

Elevhälsans kompetensutvecklingsdagar 15 2 0 17 

Det sammanföll med KAL-gruppens satsningar 10 7 0 17 
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Tre saker i rangordning som personalen anser att Grundskoleförvaltningen bör säkra/arbeta med. 

Alla svaranden fick föreslå och rangordna tre saker som de ansåg att Grundskoleförvaltningen bör 

säkra/arbeta med. Svaren skrevs som fritextsvar. Utredaren har kategoriserat svaren som redovisas i 

tabellen nedan. 

Även om det skiljer något mellan svarandekategoriernas fokus kan det ändå sägas att alla är överens om att 

styrning/ledning/uppföljning, riktlinjer och rutiner är det som behövs mest. Därefter bemanning och 

rekrytering som om man slår ihop specificeringen av elevhälsa samt lärare och övrig personal ändå blir den 

enskilt största frågan. Noterbart är också att rektors förutsättningar får höga poäng och framhålls av alla 

svarandekategorier. 

Tabell 20 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Summa 1-3

Styrning/ledning/uppföljning, rutiner och riktlinjer 4 6 6 3 5 1 2 2 2 9 13 9 31

Lärare - kompetens, bemanning och rekrytering 5 4 1 1 1 2 3 2 2 9 7 5 21

Elevhälsa - kompetens, bemanning och rekrytering 5 4 2 2 2 1 7 7 2 16

Rektors förutsättningar 1 3 4 2 2 1 1 1 3 6 6 15

SKA 4 2 2 4 1 3 2 8 13

Bättre ekonomiska förutsättningar 4 1 3 1 1 4 2 4 10

Elevhälsa - organisation 5 1 2 1 7 2 9

Kompetensutveckling lärare och annan personal 1 2 1 1 2 2 2 3 7

Arbetsmiljö 1 1 1 1 1 2 1 4

Särskilt stöd - SUG 1 1 1 1 2

Kompetensutveckling rektor 1 1 2 2

Tillit 1 1 1 1 2

Lokalbehov, Fler skolor 1 1 1 1 2

Fritidshemssatsning 1 1 1

Öppenhet och demokrati 1 1 1

Ansvartagande lärare 1 1 1

Ökat stöd till nyanlända 1 1 1

Lägg ner småskolor 1 1 1

Mindre klasser 1 1 1

Större ekonomisk buffert 1 1 1

Minskad central styrning och minskad adm 1 1 1

Rektor VC/VU Fack Summa
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Analys och slutsatser 

Svårigheter att bedöma resultatet 

Som nämnts under metodavsnittet gjordes enkäten då Grundskoleförvaltningen funnits i ett drygt år. Vid 

denna tid var det en hel del saker som inte ännu hade satt sig i organisationen. Det finns en risk att de 

svårigheter som förvaltningen då hade ”spiller över” i enkätsvaren. Det som utredaren särskilt 

uppmärksammat är personal- och kompetensbrist, elevhälsan och styrning/leding/uppföljningskultur. 

Elevhälsan i de tre Stadsdelarna hade förvisso även den en del vakanser och andra interna svårigheter men 

i sammanslagningen till en förvaltningsövergripande elevhälsa som nu fick fyra enhetschefer skapade 

omorganisationen en stor oro vilken bl.a. resulterade i en personalflykt och att knappt inga rutiner blev 

kvar från stadsdelstiden. Samma sak gällde rektorsorganisationen som gick från tre Stadsdelar till fyra 

verksamhetsområden vilket inte skapade samma personalflykt men väl stora bekymmer med 

styrning/ledning och rutiner. 

Sammanslagningen till en förvaltning ledde också under första året till en organisation som i hög grad 

präglades av inrapporteringar och uppföljningar för att få en samlad bild av nuläget. 

År 2017 var också ett år där det av olika orsaker uppstod en lärarflykt från Borås Stad vilket bidrog till 

stora svårigheter i rekrytering av behörig personal inför höstterminen. 

Att just dessa områden genomgående vid enkättillfället ges mycket hög betydelse bör ses i ljuset av det 

ovan nämnda. Risken är påtaglig att detta påverkat svaren som ju borde avse åren innan skolinspektionen. 

Frågeområden som besvarats av alla 
Som framgår av resultatredovisningen, tabell 2, anser en majoritet av samtliga svarande att de främsta 

orsakerna till det stora antalet skolinspektionsförelägganden står att finna inom områdena ”Personalbrist” 

och ”Kompetensbrist”, men samtidigt bedöms brister inom områdena ”Organisationskultur”, 

”Organisation” och ”Ekonomi” varit betydande av 43 – 49 %. Det är därför rimligt att påstå att det anses 

ha funnits betydande brister inom samtliga områden och att man därför närmare måste granska vad som 

lyfts fram under respektive område. 

Personalbrist 

Även om svaren kanske har färgats en del av läget under tiden för enkäten är det ändå tydligt att 

personalbristen, tabell 3, bedöms ha haft störst betydelse för skolinspektionsresultatet. Att inte ha en stabil 

elevhälsa på plats och behöva bemanna en del lärartjänster med obehöriga lärare skapar naturligtvis stora 

bekymmer inom områden som särskilt stöd, trygghet och studiero. Några av skolorna som fått kritik hade 

haft en mycket hög omsättning av rektorer vilket säkert kan ha bidragit till resultatet även om andra skolor 

som också haft det klarat sig bra. 

Samtidigt vill utredaren påpeka att den personalsituation som vid tiden rådde i Borås Stad inte på något 

sätt var unik. Behörighetsgraden i Borås har under perioden inte avsevärt skiljt sig från landet i övrigt. Se 

tabell 21 

Tabell 21 Behörighetsstatistik. Källa: SCB 

Personal med ped högskoleexamen 

År 
Borås 
Stad 

Större kom. 
kom. huvudm Riket 

2013 91,9 90,4 86,5 

2014 90,9 89,7 85,7 

2015 87,1 88,9 84,4 

2016 80,8 86,7 82,8 
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Visserligen kan en drastisk nedgång konstateras 2016 men notera att inspektionen genomfördes våren 

2016 och då torde det vara 2015 års siffror som rapporterades in i oktober som är relevanta. 

Det är därmed inte rimligt att säga att det är personalbrist och behörighet som gjort att Borås Stad klarat 

skolinspektionen så pass mycket sämre än övriga kommuner. 

Skulle det kanske kunna vara så att just de inspekterade skolorna haft väsentligt sämre behörighet än 

övriga? En vikande trend ses i tabell 22. 

Tabell 22 De inspekterade skolornas behörighetsgrad jämfört med Borås Stad snitt. Grön = över snitt, Röd = under snitt 

Personal med ped högskoleexamen 2013 2014 2015 2016 

Borås Stads skolor snitt 92 91 87 81 

Asklandaskolan 93 94 100 99 

Bodaskolan 88 91 94 86 

Borgstenaskolan 100 95 95 56 

Daltorpskolan 0-6 100 91 80 72 

Daltorpskolan 7-9 93 92 91 81 

Dannikeskolan 100 98 43 64 

Erikslundskolan 96 91 77 78 

Fjärdingskolan 85 96 81 69 

Fristadskolan 7-9 92 84 90 64 

Målsrydskolan 81 100 87 76 

Rångedalaskolan 100 100 64 55 

Sjöboskolan 97 96 95 - 

Svedjeskolan 100 89 58 69 

Särlaskolan 85 79 78 71 

Tummarpskolan 100 100 77 100 

Viskaforsskolan 91 70 68 60 

Av tabellen framgår att något hände 2015. Betydligt fler av de inspekterade skolorna hamnar under Borås-

snittet. Där det är stora nedgångar är det troligt att det under inspektionen var rätt många nya obehöriga 

lärare vilket nog får anses kunna ha haft betydelse för utgången. Men för de skolor som fortfarande ligger 

över snittet får man nog ändå anse att behörighetsgraden inte haft någon betydelse. Notera dessutom att 

Dannikeskolan och Tummarpskolan med mycket låg behörighet inte fick några förelägganden. 

Trots det tveksamma i att peka ut personalbrist/behörighet bland lärare visar ju nedgående 

behörighetstrenden att åtgärder inom kompetensförsörjning ändå är nödvändiga. 

Kompetensbrist 

Därefter kommer kompetensbrist, tabell 4, som bedömts betydande för elevhälsa, lärare, rektorer och 

politiker. Återigen förefaller det kanske handla en del om bemanningsproblematik. Det fanns vakanser i 

elevhälsan och obehöriga lärare var anställda. För elevhälsan verkar en del handla om att elevhälsoteamets 

samlade kompetens inte samspelat så väl snarare än brister i individernas egen kompetens. 

När alla rektorer tycker till om rektorskollegiets kompetens anger mer än hälften att det funnits betydande 

brister när det gäller kollegornas kompetens. När de rektorer som inspekterats frågas om detta för den 

egna skolan anger endast en femtedel (3 st) att det funnits betydande brister hos rektor. Det går inte av 

enkätsvaren se vilka det är men det kan konstateras att det vid enkättillfället hade bytts tre rektorer sedan 

inspektionen. Att inte vilja lyfta sina egna tillkortakommande kan måhända vara mänskligt men slutsatsen 

bör nog vara ett det funnits betydande brister i kompetens även bland rektorer på de inspekterade 

skolorna. 

Även politikerna bedöms ha haft brister i kompetensen som anses ha haft betydelse för resultatet. I ett 

fritextsvar framgår att stadsdelspolitikerna inte kunnat greppa över alla verksamheter men annars framgår 

inte vad som åsyftas. En rimlig gissning är att det finns en koppling till upplevd låg resurstilldelning eller 
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möjligen en frustration över upplevd detaljstyrning. Det är enligt utredaren dock svårt att se att en 

eventuell kompetensbrist hos en del politiker skulle kunna ha haft betydelse för enskilda skolors brister. 

Organisationskultur/Organisation 

När det gäller organisationskulturen, tabell 5, där samtliga frågor bedömts som betydande finns som 

nämnts en risk att flera svarande färgats av situationen då enkäten besvarades. Det finns få fritextsvar att 

hitta vidare vägledning om vad som åsyftas. Klart är dock att Utvecklingsenheten som fanns i de gamla 

stadsdelarna av många rektorer upplevdes vara kontrollerande och kräva in stora datamängder men att 

detta inte resulterade i åtgärder från huvudmannen. 

Då Utvecklingsenheten hade ett svagt mandat att styra i Stadsdelarna var dessa i mångt och mycket själva 

ansvariga för åtgärder varför det är rimligt att tro att frågorna ”Negativ uppföljningskultur”, ”Brist på 

samarbete”, ”Brist på ansvarstagande”, ”Brist på tillit” och ”Svag benägenheten att ge och ta emot stöd” 

speglar en syn som går ut på att stadsdelsorganisationen i sig vållade problem. En egen skolförvaltning 

skulle sannolikt bättre ha fångat upp skolor som inte höll måttet. Även ”Negativ bild av skolan hos 

medarbetare” anses av de flesta haft betydelse för resultatet. I dialog med rektorer och andra har utredaren 

ofta hört uppfattningen att vi hade personal som i skolinspektionens intervjuer ”pratat ner” skolan, kanske 

i förhoppning om att det ska leda till mer resurser eller i frustration över annat. 

Även om området ”Organisationskultur” inte av de flesta bedömts betydande för resultatet synliggörs 

många brister som åtgärdades, eller håller på att åtgärdas i den nya Grundskoleförvaltningen. Det skall 

också påpekas att detta område av både högre tjänstemän och fack värderades mer betydande än av 

rektorer, och redan under Grundskoleförvaltningens tillblivelse fanns detta i åtanke inför den nya 

organisationen. 

Samma resonemang som närmast ovan kan sägas gälla även området ”Organisation”, tabell 6. 

Ekonomi 

Området ”Ekonomi”, tabell 7, är det område som alla minst anses ha haft betydelse för 

inspektionsresultatet. Det är dock ändå värt att nämna att frågan ”Totalt sett för lite pengar till skolan i 

Borås Stad” är en av de tre frågor där över 80 % anser att detta haft betydelse för 

skolinspektionsresultatet. Att personal i så gott som alla lägen anser att det behövs mer resurser är väl känt 

så det är rimligt att kontrollera hur det såg ut i Borås jämfört med andra kommuner från åren som 

föregick skolinspektionen 2016, som dessförinnan gjordes 2013. 

Tabell 23 Kostnad kr totalt per elev / undervisning per elev  i Grundskola, källa: Skolverkets kommunblad 2013-2016 

År Borås Jämförbara kommuner Alla kommuner 

2013 94 900 / 46 100 89 400 / 46 800 92 600 / 48 400 

2014 94 700 / 46 700 92 000 / 48 300 95 000 / 49 800 

2015 94 500 / 45 700 94 600 / 49 900 98 400 / 52 500 

2016 101 400 / 51 700 100 200 / 54 700 104 800 / 55 100 

Av tabellen framgår att det egentligen inte finns fog för bedömningen att det varit totalt sett för lite pengar 

till skolan. Däremot om man ser till vad som gick till undervisning är det uppenbart att Borås halkat efter 

under perioden. Anledningen bedöms främst bero på jämförelsevis högre lokal- och skolskjutskostnader. 

Det är rimligt att tillmäta denna skillnad i undervisningskostnader betydelse för att Borås Stad totalt fick så 

dåliga resultat i skolinspektionen 2016 men det förklarar inte varför det drabbade just de berörda 

skolenheterna. 
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Frågor om balans i organisationen 
Av tabellerna 8 och 9 framgår att en majoritet av de tillfrågade anser att det råder en balans mellan 

nivåerna i styrkedjan. Av de som inte anser det tycker de flesta att högre nivåer styr för mycket. I 

utredarens dialog med rektorer och högre tjänstemän nyanseras bilden och blir mer komplex. Det 

efterfrågas bättre och kanske till och med mer styrning i form av stöd och gemensamma rutiner men man 

är kritisk till det man uppfattar som detaljstyrning som kringskär rektors lagstadgade mandat att organisera 

skolan samt att det bland uppdrag och uppföljningar finns för mycket som inte handlar om skolans 

kärnuppdrag vilket upplevs ta tid och kraft från detta. Därmed får det också betydelse för skolans kvalitet 

ur ett skolinspektionsperspektiv. 

Frågor som besvarats av alla rektorer 

Alla rektorer fick bedöma kvaliteten på Borås Stads alla skolor och på den egna skolan, tabell 10 och 11. 

Glädjande nog kan konstateras att det finns en ganska positiv grundsyn hos rektorerna men som det 

konstateras i ett av fritextsvaren: ” Ingen aning. Den bör vara lägre då många fick vite...” En annan rektor 

framhåller att: ” Min känsla av resultatet på tillsynen handlar mycket om elever och personals inställning 

och vad man förmedlar.” 

Det ligger sannolikt något i det sista citatet ovan och enkäten besvarades efter inspektionen när en hel del 

goda åtgärder redan vidtagits både på skolenhetsnivå och på organisatorisk nivå. Det kan dock konstateras 

att Borås Stads skolor åtminstone idag inte är bättre än riksgenomsnittet när det gäller skolresultat. 

Frågor kring brister som besvarats av rektorer på inspekterade skolor 

När rektorer på inspekterade skolor ombeds värdera vilka områden som haft betydelse för 

skolinspektinskritiken mot den egna skolan blir resultatet delvis annorlunda jämfört med när alla svarar, se 

tabell 12 - 16. Personalbristen bedöms i stort sett på samma sätt som när alla svarar däremot tillmäts 

kompetensbristen på den egna skolan inte ha någon större betydelse, särskilt inte hos rektor. Området 

kring organisatoriska brister på skolan värderas högre jämfört med när alla svarar. Förutom 

elevhälsoorganisationen framhålls brister i arbetslagsorganisationen och skolans övergripande organisation 

och ledningsorganisation. En minoritet anser att skolkulturen haft betydelse men av dessa pekar de flesta 

ut brist på ansvarstagande, brist på samarbete och negativ bild av skolan hos medarbetare som de främsta 

orsakerna. 

Sammanfattning av slutsatserna 

Personalbrist. 

Vakanser inom elevhälsa och hög omsättning av rektorer har haft betydelse. 

Kompetensbrist 

En splittrad elevhälsa som inte samspelade internt och inte med rektor har haft betydelse. Brister i rektors 

kompetens har haft betydelse. Problemen med sjunkande behörighet förklarar inte det dåliga resultatet i 

jämförelse med andra kommuner. 

Organisation/Organisationskultur 

Stadsdelsorganisationen i sig bedöms ha haft stor betydelse för de uppkomna bristerna. 

Balans i organisationen 

De som inte anser att det varit bra balans gällande styrningen i organisationen pekar på att högre nivåer 

kringskurit rektors mandat och gett för många uppdrag som tagit kraft från kärnverksamheten. Detta har 

haft betydelse för resultatet. 
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Åtgärder 

Åtgärder på Borås Stadsnivå 

De flesta av de områden i enkätsvaren som anses ha haft betydelse för skolinspektionsresultatet var kända 

redan på stadsdelstiden. Man kan nog till och med säga att detta var en av anledningarna till att Borås Stad 

valde att lämna stadsdelsorganisationen och gå över till en sammanhållen förvaltningsorganisation. En 

arbetsgrupp bildades 2016 under ledning av FC för Samhällsbyggnadsförvaltningen bestående av 

verksamhetschefer och fackliga. Denna tog fram ett förslag till organisation för den blivande 

Grundskoleförvaltningen och överlämnade detta till Kommunchef. 

Kommunchef tog under hösten 2016 initiativ till bildandet av KAL-gruppen som startade ett arbete för att 

förbättra kompetensförsörjningen i skolan. I början av 2017 presenterades en handlingsplan med fokus på 

arbetsvillkor, löner och personalförsörjning på skolområdet.  

Åtgärder på förvaltningsnivå 

Organisation 

Tillträdande FC för Grundskoleförvaltningen besökte under hösten 2017 samtliga skolor för att bilda sig 

en uppfattning om nuläget. En av slutsatserna blev att det behövdes mer närvarande verksamhetschefer, 

tydligare styrkedja samt uppföljning och stöd till rektorerna för att komma till rätta med bristerna som 

identifierats av såväl Skolinspektionen som Borås Stad. 

Den första åtgärden var att öka antalet verksamhetsområden till fyra istället för två och rekrytera 

ytterligare två verksamhetschefer samt flytta över verksamhetsutvecklare till dessa från Kvalitet och 

Utveckling. I samband med detta beslutades att istället inte tillsätta den planerade controllertjänsten. 

Samtidigt skapades parallella organisationer inom HR och Ekonomi. Ett system infördes för stöd och 

uppföljning som inte bara fokuserade på ekonomi och personalfrågor utan också i betydligt högre grad än 

tidigare på verksamhetsfrågor. 

Av detta följde också att elevhälsan förstärktes med ytterligare en enhetschef så att det skulle finnas en 

elevhälsa knuten till varje område. Denna åtgärd visade sig senare leda till oro i elevhälsan, dels på grund 

av organisatoriska svårigheter där nödvändning samordning mellan verksamhetsområdena blev en 

svårighet men också för att enhetscheferna hade olika elevhälsobakgrund. Elevhälsan organiserades därför 

senare under 2018 om så att det finns en enhetschef för samtliga skolsköterskor, en för kuratorer och 

psykologer och en för specialpedagogerna. Detta har nu börjat fungera och rekryteringssituationen har 

väsentligt förbättrats. 

Ledning och styrning 

Styrsystemen utvecklades under 2017. Syftet har varit att göra dem mer tillitsbaserade och utgår från att 

varje lärare, arbetslag och rektor kan och vill ta ansvar för sin verksamhet. Kravet är dock att varje skola 

måste tillse att det finns ett lagstadgat systematiskt kvalitetsarbete och i detta ska ingå en verksamhetsplan 

med utvecklingsplan som ska ligga till grund för verksamhetsuppföljningen. Vissa områden skall alla 

skolor beröra i sina planer och dessa områden fastställs av förvaltningen årligen i samverkan med 

Grundskolenämnden i Grundskoleförvaltningens verksamhetsplan. 

De första åren har systematiskt kvalitetsarbete, relationer och processledning samt bilden av skolan varit 

fokusområden som lyfts fram. I verksamhetsplanen finns målområden och principer för styrning och 

ledning beskrivna med ett stort antal underliggande åtgärder för att utveckla verksamheten och undvika 

framtida skolinspektionskritik. 

Efter föreläggande från skolinspektionen har huvudmannens systematiska kvalitetsarbete utvecklats och 

en bättre koppling till utvecklingsplan och åtgärder har införts. Möjligheten att fånga upp skolor med 

dåliga resultat och rikta åtgärder specifikt mot dessa via verksamhetschef, verksamhetsutvecklare och 

insatser från Kvalitet och Utveckling har väsentligen förbättrats. Särskilda kvalitetskonferenser har införts i 

samband med kvalitetsrapporterna där rektorers synpunkter tas tillvara i ett kollegialt lärande. 
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Utöver de ovan i grova drag beskrivna åtgärderna har följande vidtagits. 

Kompetens 

 Samtliga rektorer och elevhälsans chefer möts regelbundet i konferenser under ledning av FC och

eller Chef för Kvalitet och Utveckling där skolutveckling i ett kollegialt lärande sker.

 En intern rektorsutbildning har startats.

 Elevhälsan genomförde kompetensutvecklingsinsatser inom området särskilt stöd för skolor som

fått skolinspektionskritik för detta.

 Rutiner kring rapportering och åtgärder kring kränkande behandling har skärpts.

Kompetensförsörjning

 En kompetensförsörjningsplan har tagits fram och HR är i en utvecklingsprocess för att klara sitt

uppdrag allt bättre.

 Samverkan med högskolan är under utveckling för att hitta vägar till bättre kompetensförsörjning.

 Duktiga gymnasieungdomar fångas sista terminen upp för att arbeta ett år i skola i syfte att

intressera dem för läraryrket.

 Rekrytering av lärare från andra länder är under utveckling.

Ekonomistyrning

 En resursfördelningsmodell för att säkerställa likvärdiga ekonomiska villkor för skolorna har tagits

fram.

 Ett system för tilläggsbelopp för elever med omfattande stödbehov har tagits fram.

 I samband med skolornas arbete med att komma tillrätta med sina kritikområden styrdes tillfälligt

elevhälsans resurser under 2017 till de skolor som behövde detta.

 Förstelärare har styrts om till skolor utifrån behov.

 Utifrån KAL-gruppens handlingsplan har bl.a. löneläget för lärare setts över.

 För att åtgärda skolinspektionens kritik mot huvudmannen gällande fritidshem resurser styrdes

resurser till verksamheten inför budet 2018. Dels genom ekonomiskt tillskott, dels genom att styra

personalens planeringstid till tid utanför barngruppen och genom översyn av lokalutnyttjandet på

respektive skola. Uppföljning av fritidshemmets bemanning fördes in i Tertialer, ÅR och i det

ordinarie uppföljningsarbetet.

Åtgärder på skolnivå 

Varje skola som fick förelägganden var ansvariga för att vidta åtgärder för att komma till rätta med dessa. 

Verksamhetschefer fick i uppdrag att tillsammans med sina verksamhetsutvecklare stötta berörda rektorer 

i detta arbete. Vidtagna åtgärder för varje enhet och resultatet av dessa har löpande redovisats på varje 

nämndmöte. Att i detalj redogöra för varje skolas alla specifika åtgärder för att komma tillrätta med sina 

förelägganden ligger utanför syftet med denna rapport och skulle bli allt för omfattande. 

Rektorerna på de inspekterade skolorna har i tabell 17- 19 redovisat mer övergripande vilka slags åtgärder 

de vidtagit och vilken effekt detta haft. Det framgår att så gott som samtliga rektorer i hög eller medelhög 

grad satt sig in i kritikområdets sakfrågor, det vill säga ökat sin kompetens och förmåga. De anger också 

att de arbetat fler timmar för att komma till rätta med kritiken och att på detta sätt också lyckats få igång 

personalen bättre när det gäller samsyn och engagemang. De har också utvecklat sina verksamhetsplaner 

och rutiner och de flesta har också gjort organisatoriska förändringar för att komma tillrätt med sina 

förelägganden. 

Alla utom en anger att detta arbete lett till positiva förändringar. Här bör noteras att ett par av de 

inspekterade skolorna faktiskt inte fick något föreläggande. Det är ingen tvekan om att det nedlagda 

arbetet lett till positiva förändringar då samtliga skolor nu av Skolinspektionen bedöms leva upp till 

författningskraven. 
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Rektor skattar sina egna åtgärder enligt ovan som det som haft störst betydelse för förändringen medan de 

i mycket liten grad anser att de åtgärder som vidtagits på förvaltnings- eller Borås Stads-nivå haft någon 

betydelse. Utredarens bedömning i denna fråga är att få rektorer hade rett ut uppgiften utan 

huvudmannastöd och åtgärder. 

Tre saker i rangordning som personalen anser att Grundskoleförvaltningen bör säkra/arbeta med. 

Avslutningsvis fick samtliga svaranden föreslå och rangordna tre saker som de ansåg att 

Grundskoleförvaltningen bör säkra eller arbeta med. Se tabell 20. 

Det kan konstateras att så gott som samtliga förslag där flera tyckt samma sak har genomförts och 

systemsatts i och med ovan redovisade åtgärder. Enda undantaget skulle möjligen vara bättre ekonomiska 

förutsättningar. 

I tjänsten 

Joakim Cannerfors 

Strategisk Utredare, Grundskoleförvaltningen 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Försäljning av 230 kvm av Räveskalla 1:26, Sandared 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunen säljer ca 230 kvm av fastigheten Räveskalla 1:26 för 35 000 kronor 

till Magnus och Carina Einarsson 

Datum 

2019-07-29 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-07-30 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-08-07 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00676 3.1.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Elisabeth Eickhoff 

Datum 

2019-07-23 Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

M1 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Elisabeth Eickhoff 
Handläggare 
033 357261 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-08-19 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00676 3.1.2.2 

Försäljning av ca 230 kvm av Räveskalla 1:26, 

Sandared 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen säljer ca 230 kvm av Räveskalla 1:26 för 35 000 kronor.   

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Ett köpeavtal har upprättats med Magnus och Carina Einarsson om försäljning 

av ca 230 kvm av fastigheten Räveskalla 1:26 i Sandared. Köparna äger 

fastigheten Räveskalla 1:398 intill där de avser bygga en villa. Området som nu 

säljs behövs för att kunna anlägga den slänt som erfordras för byggnationen. 

Köpeavtalet är villkorat av att köparen även ska återställa redan ianspråktagna 

områden av kommunens fastighet Räveskalla 1:26. 

Beslutsunderlag 

1. Köpeavtal

2. Karta

Beslutet expedieras till 

1. Magnus och Carina Einarsson

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 



Säljare: 

Köpare: 

Fastighet: 

Tillträdesdag: 

Köpeskilling: 

Betalnjng: 

Områdets skick: 

Köpeavtal 

Ägare till fastigheten Borås Räveskalla 1 :26 

Borås Stad Org.nr.: 212000-1561 
genom Kommunstyrelsen 
501 80 Borås, 

nedan kallad säljaren 

Ägare till fastigheten Borås Räveskalla 1 :398 

Magnus Einarsson 
Carina Einarsson 
Morkullevägen 11 
518 32 Sandared 

nedan kallad köparen 

Pers.nr.: 
Pers.nr.: 

Säljaren överlåter till köparen ett område av fastigheten Borås Räveskalla 
1:26. Området är markerat på bilaga 1 och bedöms utgöra ca 230 kvm, 
varav bredd ca 4 meter och längd ca 57,6 meter. Åtgärden ska 
genomföras med fastighetsreglering. 

Tillträde till det överförda området sker när köpeskillingen är betald. 

Köpeskillingen är 

Trettiofemtusen / 35 000 / kronor 

Köpeskillingen ska erläggas senast 30 dagar efter beslut om avtalet i 
Kommunstyrelsen. Säljaren ställer faktura till köparen på beloppet. Om 
betalning sker därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från 
förfallodagen fram till att betalning sker. 

Området överlåts i befintligt skick. Köparen godtar områdets skick och 
avstår med bindande verkan från alla krav på säljaren på grund av fel 
och brister på fastigheten. Säljaren frånsäger sig allt ansvar för 
fastighetens mark- och grundförhållanden. Det åligger köparen att vidta 
och bekosta erforderliga undersökningar, tillstånd och eventuella 
åtgärder. 

Köparen är medveten om att det finns ledningar, tillhörande Borås 
Energi och Miljö, i närheten av det aktuella området. Ledningskarta 
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bifogas detta avtal som bilaga 2. Det finns också tomrör tillhörande 
Sandared-Sandhults el inom marken som överlåts. Dessa kan tas bort 
och slängas vid behov, se bilaga 3. Markområdet som överlåts ingår i 
grönområdesplanen för Borås Stad och har klass 2, mycket högt 
naturvärde. I övrigt belastas området inte av några rättigheter så vitt 
parterna känner till. 

Återställande av Schaktmassor som köparen fyllt ut på Borås Stads fastighet Räveskalla 
mark: 1:26 i samband med markarbeten inför byggnation på Räveskalla 1:398 

ska köparen flytta tillbaka till Räveskalla 1 :398. Köparen ombesörjer 
efter avslutade markarbeten att stå för återbeskogningskostnad av 
ianspråktagen del av Räveskalla 1:26. Aterbeskogningen sker via 
plantering med barrotsplantor av gran och utförs av Borås Stads Park
och skogsavdelning på köparens bekostnad. Beloppet för återställning 
kommer att faktureras köparen. 

Köpebrev: Efter att köpeskillingen till fullo erlagts och köparens skyldigheter enligt 
rubrik" Återställande av mark" i detta avtal fullgjorts utfärdar säljaren 
köpebrev. 

Fastighets bildning: Säljaren ansöker om fastighetsbildning och köparen biträder ansökan. 
Området ska genom fastighetsreglering överföras från Borås Räveskalla 
1:26 till köparens intilliggande fastighet Borås Räveskalla 1:398. 

Fastighetsbildnings- Köparen betalar fastighetsbildningskostnaden. 
kostnader: 

Övrigt: Parterna godkänner att mindre jämkningar av gränserna görs om de 
bedöms som nödvändiga vid lantmäteriförrättningen för att 
åstadkomma en lämplig fastighetsbildning. 

Skatter och avgifter: Säljaren betalar alla för det överlåtna området utgående skatter och 
avgifter fram till tillträdesdagen. Köparen betalar motsvarande kostnader 
för tiden därefter. 

Villkor: Detta avtal är giltigt under förutsättning att lantmäteriförrättningen 
enligt ovan kan genomföras. Om så inte skulle vara fallet återgår avtalet 
i sin helhet utan förpliktelser för någondera parten.
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Detta avtal har upprättats i två exemplar varav berörda parter tagit var sitt. 

Borås 2019-
Borås Stad 
Kommunstyrelsen 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsen ordflirande 

Elisabeth Eickhoff 
Mark- och exp!oateringsch�f 

Bevittnas av: 

Borå 2019-0� - (C/ 
a 1:398 

Magnus Einarsson 

Borås 2019-Or -l4' 
Räveskalla 1 :398 

Bevittnas av: 

Sidan 3 av 3 



f1lIJ BORÅS STAD 

4 meter 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen 
rättsverkan 

57,6 meter 

1:Jea 

Skala 1:400 
0 5 

5 meter; från 
bef. gr�ns 

or 
10 15m 

'f 



1 :398 

1 :897 



\ 

I 

- '

\ 

\ 

I 

------------

----� 
Vattenservis (blå) 
Spillvatten (röd) 
Dagvatten (grön) 

1 :398 

) - - -

I 

I 

Borås Energi och Miljö AB 2019-05-27 Skala = 1 :500 

1 : 

1 :357 



300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Granskningsyttrande över detaljplan för Tullen, 

Triangeln 8 m.fl. (Tullastugan) 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. 

Datum 

2019-07-29 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-07-30 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-08-07 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2017-00329 269 Programområde 04 

Handläggare: Jenny Pagmén 

Datum 

2019-07-23 Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

M2 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Jenny Pagmén 
Handläggare 
033 357292 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-08-19 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS  2017-00329 269 

Granskningsyttrande över detaljplan för Tullen, 

Triangeln 8 m.fl., Tullastugan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.      

Sammanfattning 

Detaljplanens syfte är att föreslå hur den befintliga Tullastugan och de 

tillhörande ekonomibyggnaderna ska användas på lämpligaste sätt i framtiden, 

samt att reglera skydds- och varsamhetsbestämmelser. Detta för att kunna 

bevara deras kulturhistoriska värde. Syftet är också att göra det möjligt att ge 

byggrätt för bostäder inom de bakomliggande fastigheterna, och som med 

varsamhet ska anpassas till den befintliga miljön. Tullastugan är ett av stadens 

bästa exempel på utkastsbebyggelse från slutet av 1800-talet. Tullastugan idag är 

i dåligt skick och är i stort behov av upprustning.     

Beslutsunderlag 

1. Underrättelse till granskning, BN 2017-1230, 2019-06-10, inklusive

planbeskrivning samt plankarta
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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är föreslå hur den befintliga Tullastugan 
och de tillhörande ekonomibyggnaderna ska användas i 
framtiden på lämpligaste sätt, samt att reglera skydds- och 
varsamhetsbestämmelser. Detta för att kunna bevara deras 
kulturhistoriska värde. Syftet är också att göra det möjligt 
att ge byggrätt inom de bakomliggande fastigheterna för 
bostäder som med varsamhet ska anpassas till den befintliga 
miljön. Tullastugan är ett av stadens bästa exempel på 
utkastsbebyggelse från slutet av 1800-talet. Tullastugan idag 
är i dåligt skick och är i stort behov av upprustning.
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är föreslå hur den befintliga Tullastugan 
och de tillhörande ekonomibyggnaderna ska användas i 
framtiden på lämpligaste sätt, samt att reglera skydds- och 
varsamhetsbestämmelser. Detta för att kunna bevara deras 
kulturhistoriska värde. Syftet är också att göra det möjligt 
att ge byggrätt inom de bakomliggande fastigheterna för 
bostäder som med varsamhet ska anpassas till den befintliga 
miljön.

Planområde
Området ligger utmed Göteborgsvägen, intill Tullarondellen. 
Planområdets storlek är ca 2700 kvm. Marken i området ägs 
av Borås Stad. 

Gällande detaljplan
Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. 

Kommunala beslut 
Borås Stad köpte fastigheterna Triangeln 8, 9 och 10 efter 
beslut i Kommunstyrelsen 2008-06-16. Avsikten var att 
bevara Tullastugan som var i dåligt skick.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-12 i beslut §319 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan 
Tullen, Triangeln 8 som inkluderar skyddsbestämmelser 
för Tullastugan med eventuell byggrätt för bakomliggande 
fastigheter.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-27 i beslut 
§232 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Tullen Triangeln 8 m.fl.

Den 23 mars 2018 beslutade planchefen via delegation från 
Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen på 
samråd (§ Pl 2018-000005). Samrådet ägde rum den 26 mars 
– 30 april 2018. Inkomna synpunkter finns sammanställda i
en samrådsredogörelse.

Preliminär tidplan
Samråd  1 kvartalet 2018 
Granskning 2 kvartalet 2019 
Antagande 3 kvartalet 2019 
Laga kraft 3 kvartalet 2019

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Fastigheten ligger i kanten av ett småskaligt bostadsområde 
där den är omringad av terränganpassade enbostadshus och 
flerbostadshus uppförda i 1 till 2 våningar med inredd vind. 
Husen i området är byggda i olika perioder under 1900-talet 
och har därför varierande stilar och materialval. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl. , Tullastugan, Borås Stad, upprättad den 20 maj 2019. 

Planområde Triangeln 8 m.fl.
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Tullastugan 

Tullastugans uthus

Tullastugans jordkällare

Strax norr om fastigheten övergår bostadsbebyggelsen i kupe-
rad skogsmark. Nära intill fastigheten löper Göteborgsvägen 
som tidigare var infartsväg till staden från väster. På andra 
sidan Göteborgsvägen, ligger ett verksamhetsområde med 
byggnader utförda i varierande stilar i 1-2 våningar.

Ny bebyggelse 
Planförslaget går ut på att möjliggöra en byggrätt för 
bostadsändamål på bakomliggande fastigheterna. Byggrätten 
som tillkommer tillåter byggande av parhus eller kedjehus i 
max två våningar med sadeltak. I och med att bakomliggande 
fastigheter har en kuperad terräng ska den nya bebyggelsen 
anpassas efter den.  

Stadsbild och gestaltning
På grund av de kulturhistoriska värden som finns på platsen 
idag är det viktigt att den nya bebyggelsen samspelar med den 
befintliga Tullastugan. Därför måste den nya bebyggelsen ta 
hänsyn till Tullastugans utformning och materialval. 
Som inspiration i utförande av den nya bebyggelsen kan de 
danska husen på Hestra vara förebild.

Historik och kulturmiljöer
Nuvarande bebyggelse tillhörande fastigheterna Triangeln 8 
och 9 utgörs av den så kallade Tullastugan och två mindre 
ekonomibyggnader i form av en jordkällare och ett uthus. 
Bostadshuset är uppfört år 1834 och fastigheten ägdes då 
av Fläskjums Wägbolag som tros vara de som står bakom 
uppförandet. 

Byggnaden har fått namnet Tullastugan då dess ursprungliga 
funktion var att inrymma Katrinebergs vägtull, troligtvis 
är det även detta namn som senare gett stadsdelen namnet 
Tullen. 
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Tullastugans baksida

Tullastugans detaljer - framdörr Tullastugans detaljer - fönster
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Illustration på hur tillkommande byggnad.

Tullverksamheten avvecklades omkring år 1873 varefter 
fastigheten köptes av målare Johan Emil Lönnqvist och 
byggnaden blev efter det till bostad. Tills det att stadsdelen 
Tullen planlades på 1950-talet så låg fastigheten Triangeln 
8 och 9 tillsammans med Tullastugan utanför stadsplanerat 
område. 

Tullastuga dokumenterades i samband med en kulturhistorisk 
bebyggelseinventering som genomfördes av Älvsborgs 
länsmuseum på uppdrag av Borås kommun mellan åren 
1996-1998. Inventeringen blev grunden till Borås kommuns 
kulturmiljöprogram som upprättades år 2000 och där Tulla-
stugan med tillhörande ekonomibyggnader finns utpekat som 
kulturhistoriskt värdefullt.

Tullastugan är en av de bästa representanterna för stadens 
utkantsbebyggelse uppförd under 1800-talet och kan 
därför tillmätas ett högt kulturhistoriskt värde. Detta värde 
förstärks av stugans välbevarade detaljer och karaktär samt 
att denna byggnadstyp är mycket sällsynt i Borås. Byggnaden 
tillmäts därför ett högt dokumentvärde både ur ett byggnads- 
och samhällshistoriskt perspektiv. 

Tullastugan är ett gott exempel på sin tids byggande och 
tillsammans med ekonomibyggnaderna och omgivningen 
bedöms den ha ett miljöskapande värde. Tullastugan tillmäts 

genom sin placering i staden och i samverkan med den 
senare tillkomna bebyggelsen även ett kontinuitetsvärde 
då den är en del av stadens utveckling. 

Bostäder
Planförslaget innebär att ca 3 nya bostäder kan skapas. 

Offentlig och kommersiell service 
Inom en radie av 1 km från planområdet finns det 5 
förskolor av vilka Hällegårdens förskola är närmast med 
ca 600 meters avstånd. Närmsta grundskola är Hestra 
Midgårdskolan med årskurs F-6 som ligger ca 700 meter 
från planområdet. Kommersiell service finns inom en 
kilometer på Byttorps torg där mataffär och bageri finns. 

Tillgänglighet 
Planområdet är relativt platt i södra delen där Tullastugan 
och dess komplementbyggnader är lokaliserade men 
har en mer kuperad terräng i den norra delen. För att 
underlätta tillgängligheten samt skydda skyddsvärda träd 
på fastigheten görs anläggning med fördel på de ytor som 
är mer plana. 
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I ÅVS Noden Borås tas hänsyn till en övergripande befolk-
ningstillväxt i olika delar av staden och således ingår den 
tillväxt som det aktuella planområdet genererar. Ytterligare 
trafikutredning bedöms inte vara nödvändig.

Cykeltrafik och cykelparkering
I området är det möjligt att ta sig fram med cykel. Cykelvägen 
går söder om planområdet längs Göteborgsvägen och leder 
in mot centrum förbi vackra kultur- och naturmiljöer som 
Ramnasjön. Cykelväg finns även tillgänglig norr om plan-
området, där man passerar Kolbränningen med vacker miljö. 
Cykelparkering ska lösas inom kvartersmarken. 

Kollektivtrafik
Planområdet har ett bra kollektivtrafikläge. Inom en radie 
av 100 meter finns en busshållplats för både stadsbussar och 
regionsbussar som avgår som tätast varje kvart. På lång sikt 
finns det möjlighet att utveckla kollektivtrafiken i området.  

Angöring och utfarter 
Ett utfartsförbud införs i planområdets som angränsar till 
Tullarondellen och där sikten är skymd och därmed inte 
anses vara säker nog. In- och utfart kommer att ske via 
befintlig infart. 

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.

3. Gator och trafik
Gatunät
Infrastrukturen runt området är utbyggd och planområdet 
nås från Göteborgsvägen. Hastigheten på gatan är 50 km/h, 
vilket gäller generellt i Borås centrala stadsdelar. 

Gångtrafik
Stadsdelen Tullen kopplas samman med ett nät av gångvägar, 
som underlättar framkomligheten i den relativt kuperade 
stadsdelen. Längs alla större vägar i området finns trottoarer 
som möts av utbyggda gång- och cykelvägar som leder till 
målpunkter i Borås. 

Ett populärt gångstråk som sträcker sig norr om planområdet 
har en gemensam koppling med de omkringliggande fastig-
heterna till Göteborgsvägen. Denna koppling får inte täppas 
till eller skymmas.   

Biltrafik och bilparkering  
Planområdet ligger intill Tullarondellen, i korsningen mellan 
Göteborgsvägen och Fjällgatan. Med bil når man planområ-
det från Göteborgsvägen. Anordning av parkeringsplatser ska 
ske på kvartersmark. 

Området har god tillgänglighet med kollektivtrafik och 
cykelförbindelse i riktning mot Borås centrum. Planområdet 
har därmed mycket goda förutsättningar för att de boende 
ska välja andra färdmedel än bil vilket talar för att det är 
positivt med förtätning med bostäder i aktuellt läge.

Busskarta och GC-vägar kring Triangeln 8 m.fl. 

CYKELVÄG CYKELVÄG

PLANOMRÅDESGRÄNS

CYKELVÄG

REGIONBUSLINJE

BUSSHÅLLPLATS
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4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten 
Ingen förbindelsepunkt avseende dagvatten upprättas för 
fastigheten. Dagvatten måste tas om hand inne på fastigheten 
genom infiltration.

Värme
I närområdet finns tillgång till fjärrvärme. 

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar. 

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
På tomten kring Tullstugan finns varierande buskar och 
fruktträd som bidrar till en trädgårdskaraktär vilket förstär-

ker den småskaliga upplevelsen. Kommunens intention är 
att delar av träden ska sparas som en del i utemiljön för att 
bevara den sammanhängande grönstruktur som återfinns 
inom angränsande fastigheter. 

Inom fastigheten finns skyddsvärda träd som markerats ut på 
kartan, vilket inkluderar en ek, ett äppelträd och en ask. 

Det finns också tre stycken tallar i norra delen av området 
som inte är markerade som skyddsvärda men som är åter-
kommande karaktärsträd som återfinns på flera ställen inom 
stadsdelarna Tullen. 

Grönområdesplan
Grönområdesplanen är ett vägledande dokument för samver-
kan av stadens grönområden och förtätning av bebyggelse. 
Grönområden har en stor betydelse för människors fysiska 
och psykiska hälsa men även för växt och djurlivets sprid-
ningskorridorer och passager. 

Grönområdesplanen har klassificerat Borås värdefulla 
naturområden enligt en fyrgradig skala. Området kring sjön 
Kolbränningen som ligger norr om planområdet har utpekats 
som klass II-mycket högt värde. 

Inom planområdet finns en koppling till ett gångstråk som 
leder från Göteborgsvägen till dessa naturområden. Det är 
därför viktigt att denna koppling ej täpps till eller skyms.

Tullastugans utemiljö
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Lek och rekreation
Den närmsta lekplatsen är Arkturus som ligger ca 450 meter 
från planområdet. Planområdet ligger i nära anknytning till 
Kolarskogen och Byttorpssjön. Här finns flera rekreations-
värden i form av promenadstråk, fiske-, bad- och grillplatser 
samt skog med mycket höga naturvärden. 

Skyddad natur
Inom planområdet finns det tre skyddsvärda träd. Ett av 
dem är ett äppelträd som ligger närheten av Tullastugan och 
som bidrar med småskalighet till utemiljön. Det andra är en 
ek som ligger i norra delen av planområdet och det tredje 
skyddsvärda trädet är en hamlad ask som ligger på gränsen 
mellan fastigheten Triangeln 8 och Göteborgsvägen.  
För att inte skada trädens vitalitet ska skyddsavstånd till 
trädets droppzon hållas. Med droppzon menas ett område 
kring trädet som skyddar trädens rötter vid arbeten (helst 
fysiskt skydd) och där man inte gräver, kör med tunga 
fordon, har upplag eller uppställningsplats för fordon etc. 
Träden har markerats på plankartan och skyddas med en 
planbestämmelse (n) som kräver marklov vid åtgärder som 
berör trädet och dess rotsystem. 

Fornlämningar och kulturminnen
Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet. 
Tullastugan och dess ekonomibyggnader är minnesbärande 
för hela stadsdelens historia och är goda exempel på stadens 
tidiga utkantsbebyggelse. Genom rivningsförbud och varsam-
hetsbestämmelser kan de identitetsbärande byggnaderna 
skyddas och bevaras för framtiden.  

Geoteknik och Radon
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon.

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 2010.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa av 
åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. 

Miljökvalitetsnormerna för grund- och ytvatten bedöms inte 
påverkas negativt av föreslagen användning i planen.

Äppleträd - ett utav träden som är skyddade.

Hamlad ask - ett utav träden som är skyddade.
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8. Störningar på platsen
Buller
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Planområdet i dagsläget är utsatt för buller från Göteborgsvä-
gen som är en trafikerad väg. Därför har en bullerutredning 
tagits fram (Gärdhagen Akustik AB 2018-02-20). Med hjälp 
av utredningen visas förslag på hur området kan bebyggas så 
att risken för att människor blir störda av buller minimeras. 
För tillkommande hus på bakomliggande fastigheter kan 
bullerklaven vid fasaden för bostäder, som PBL anger, lösas 
genom att bygga genomgående bostäder. På det sättet kan 
rum med en tyst sida mot norr skapas utan att behöva ha ett 
störningsskydd.  
När det gäller bullernivåerna vid fasaden för Tullastugan 
uppfyller de visserligen riktlinjer för trafikbuller vid bostad i 
förordningen utan några åtgärder. Om åtgärder ska tillämpas 
för att sänka bullernivåerna vid fasaden kan ett bullerplank 
anläggas. Eftersom området har ett kulturhistoriskt värde har 
bullerplankets utformning reglerats i plankartan. Det finns 
möjlighet att tillämpa ytterligare åtgärder på insidan av huset.           
För kontorsändamål behöver inga externa åtgärder tillämpas.

Ekvivalent bullernivå utan bullerskydd.

Ekvivalent bullernivå med bullerskydd.

Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Det är 
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga.       

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Luftvårdsförbundet Luft i Väst utför kontinuerliga luftföro-
reningsmätningar av PM10 (partiklar) och NO2 i Kungsga-
tan i centrala Borås. Mätningarna har de senaste fem åren 
visat att miljökvalitetsnormen för partiklar inte överskrids 
och inte heller miljömålet. Gällande kvävedioxid överskrids 
miljömålet vissa år, men inte miljökvalitetsnormerna. 
Göteborgsvägen har inte ett slutet rum såsom Kungsgatan 
och är inte lika mycket trafikerad. Därför bedöms området 
troligtvis inte ha höga luftföroreningshalter. Topografi och 
bebyggelse påverkar inte halterna negativt. Därmed behöver 
åtgärder inte vidtas. 

Vy över Göteborgsvägen vid Tullastugan.
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INFORMATION

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft.
Genomförandetid

Utökad lovplikt

Planavgift debiteras vid bygglov

B

ANVÄNDNING AV MARK

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning
Största byggnadsarea i m2 inom egenskapsgränsen.e1

Begränsningar av markens bebyggande

Byggnad får inte uppföras.

Mark och vegetation

Utfartsförbud

Träd ska bevaras.n

Körbar utfart får inte anordnas.

Utformning

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark
Bostäder (parhus eller kedjehus) som med varsamhet ska anpassas till
platsens kulturhistoriska värde.

Ny bebyggelse ska utformas i trä och med hänsyn till huvudbyggnadens
(Tullastugans) karaktär.

f1

Varsamhetsbestämmelser
Fasadmaterial ska vara stående locklistpanel i trä, likt ursprungligt.
Utvändig tilläggsisolering är inte tillåten. Underhåll ska ske med faluröd
slamfärg.

k1

Taktäckning ska vara rött enkupigt lertegel.k2

Sockel utformas och underhålls med natursten likt befintlig.k3

Jordkällare ska utformas i natursten likt ursprunglig. Dörrar ska vara av
trä.

k4

Rivningsförbud  och skyddsbestämmelser
Befintliga byggnader får inte rivas.q1

Marken får förses med komplementbyggnader som ska utformas med
hänsyn till huvudbyggnaden och ekonomibyggnadernas karaktär med en
maximal byggnadshöjd 3,5 meter.

Byggnad ska utformas med takvinkel inom angivet intervall.

Fönstersnickerier och dörrar utformas likt ursprungliga i trä. Nya
fönsteröppningar och portar ska anpassas och utformas med hänsyn till
byggnadens särdrag och ursprungliga funktion.

k5

Ursprungliga ytterdörrar och fönstersnickerier ska bevaras.
Tilläggsisolering och kompletterande isolerglas får endast tillföras på
insidan.

q2

Högsta byggnadshöjd i meter.0,0

Marklov krävs för åtgärder som berör alla skyddsvärda trädet och dess rotsystem.

Bygglov krävs för åtgärder som berörs av varsamhets- och/eller skyddsbestämmelser.
För dessa åtgärder tas ingen bygglovsavgift ut.

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

00-00

Illustrationkartans beteckningar

Befintligt hus

Nybyggnation

Träd

BC1K1
Bostäder, samlingslokal och kontor med möjlighet för mindre
hantverksförsäljning.

Marken ska vara tillgänglig för en gemensamhetsanläggning för trafik.g

Bebyggelsen ska terränganpassas.f2

f3 Plank och staket ska utformas i trä och med hänsyn till huvudbyggnadens
(Tullastugans) karaktär. Plank eller staket som placeras vid gränsen mot
vägen ska utföras med en max höjd av 1,5 meter så att den inte skymmer
huset helt.

2019-05-28 SBN

GATA Gata.

Garage/Carport



Lr

8

7

6

13

14

9

10

5 3

2
TRIANGELN

n

q1,2, k1,2,3

BC1K1

e1 50, q1,
 f1, k4,5

Lr

8

7

69

10

5 3

TRIANGELN

193,5

191,95

194,7

192,4

191,3

186,49

PLANKARTA

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns
Servitutsgräns
Fastighetsbeteckning
Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
Väg
Rutnätspunkt
Slänt
Stig
Mur
Staket
Träd

0:00 / 0:000

PLANBESTÄMMELSER

GRÄNSER
Plangräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ILLUSTRATIONSKARTA

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2018-03-08

Upprättad 2018-03-08

Mätklass II
Grundkarta

N

100 m40100 20 30 50

Detaljplan för Tullen

Borås Stad, Västra Götalands län

BN 2017-1230

2018-02-15
Samråd

Granskning

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Granskningshandling

Upprättad 2019-05-06

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef Planarkitekt

Zilka Cosic

Skala 1:000 A1, 1:2000 A3

DEL.
Triangeln 8 m.fl.,
Tullastugan

Höjdsystem: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft.
Genomförandetid

Utökad lovplikt

Planavgift debiteras vid bygglov

B

ANVÄNDNING AV MARK

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning
Största byggnadsarea i m2 inom egenskapsgränsen.e1

Begränsningar av markens bebyggande

Byggnad får inte uppföras.

Mark och vegetation

Utfartsförbud

Träd ska bevaras.n

Körbar utfart får inte anordnas.

Utformning

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark
Bostäder (parhus eller kedjehus) som med varsamhet ska anpassas till
platsens kulturhistoriska värde.

Ny bebyggelse ska utformas i trä och med hänsyn till huvudbyggnadens
(Tullastugans) karaktär.

f1

Varsamhetsbestämmelser
Fasadmaterial ska vara stående locklistpanel i trä, likt ursprungligt.
Utvändig tilläggsisolering är inte tillåten. Underhåll ska ske med faluröd
slamfärg.

k1

Taktäckning ska vara rött enkupigt lertegel.k2

Sockel utformas och underhålls med natursten likt befintlig.k3

Jordkällare ska utformas i natursten likt ursprunglig. Dörrar ska vara av
trä.

k4

Rivningsförbud  och skyddsbestämmelser
Befintliga byggnader får inte rivas.q1

Marken får förses med komplementbyggnader som ska utformas med
hänsyn till huvudbyggnaden och ekonomibyggnadernas karaktär med en
maximal byggnadshöjd 3,5 meter.

Byggnad ska utformas med takvinkel inom angivet intervall.

Fönstersnickerier och dörrar utformas likt ursprungliga i trä. Nya
fönsteröppningar och portar ska anpassas och utformas med hänsyn till
byggnadens särdrag och ursprungliga funktion.

k5

Ursprungliga ytterdörrar och fönstersnickerier ska bevaras.
Tilläggsisolering och kompletterande isolerglas får endast tillföras på
insidan.

q2

Högsta byggnadshöjd i meter.0,0

Marklov krävs för åtgärder som berör alla skyddsvärda trädet och dess rotsystem.

Bygglov krävs för åtgärder som berörs av varsamhets- och/eller skyddsbestämmelser.
För dessa åtgärder tas ingen bygglovsavgift ut.

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

00-00

Illustrationkartans beteckningar

Befintligt hus

Nybyggnation

Träd

BC1K1
Bostäder, samlingslokal och kontor med möjlighet för mindre
hantverksförsäljning.

Marken ska vara tillgänglig för en gemensamhetsanläggning för trafik.g

Bebyggelsen ska terränganpassas.f2

f3 Plank och staket ska utformas i trä och med hänsyn till huvudbyggnadens
(Tullastugans) karaktär. Plank eller staket som placeras vid gränsen mot
vägen ska utföras med en max höjd av 1,5 meter så att den inte skymmer
huset helt.

2019-05-28 SBN

GATA Gata.

Garage/Carport
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Tullastugans utemiljö utan bullerplank.

Tullastugans utemiljö med bullerplank.
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Vy över Tullastugan utan bullerplank.

Vy över Tullastugan med bullerplank.
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9. Planbestämmelser
Kvartersmark
Kvartersmarken har tilldelats bestämmelsen B vilket innebär 
att marken får användas för bostadsändamål. Del av planom-
rådet kring Tullstugan har också tilldelats bestämmelserna 
C1 som tillåter samlingslokal och K1 som tillåter kontor för 
mindre hantverksförsäljning. 

Byggnadernas utformning och begränsningar av markens 
bebyggelse har reglerats med egenskapsbestämmelser inom 
egenskapsgränsen. En del av marken är markerad med 
prickar vilket betyder att byggnad inte får uppföras på den 
delen av marken. På del av marken som är markerad med 
kryss tillåts utbyggnad av endast uthus och komplement 
byggnader som ska utformas med hänsyn till Tullastugans 
karaktär. 

Bestämmelsen g markerar den del av marken som är avsedd 
för att vara tillgänglig för en gemensamhetsanläggning för 
trafik. Det betyder att den delen av marken ska vara tillgäng-
lig för omkringliggande fastigheter att använda som in- och 
utfart. För att säkerställa en bra trafiklösning är det reglerat 
att in- och utfart får ske bara på den delen av vägen. Resten 
av gränsen mellan planområdet och vägen är markerad med 
ett utfartsförbud.

Inom planområdet finns tre träd markerade med n. Dessa 
träd är skyddsvärda och får inte tas bort utan marklov. 
Med bestämmelsen e1 regleras största byggnadsarea inom 
egenskapsgränsen. Byggnadsareans storlek är inskriven i 
plankartan bredvid bestämmelsen e1.

Byggnadernas utformning är reglerad med bestämmelsen 
högsta byggnadshöjd och bestämmelsen byggnad ska utformas med 
takvinkel inom angiven intervall. Eftersom planområdet har en 
kulturhistoriskt värdefull miljö är det reglerat, med bestäm-
melsen f, att tillkommande byggnader och eventuellt plank 
eller staket ska utformas i trä och med hänsyn till befintliga 
byggnader (Tullastugan). 

Tullastugan och dess tillhörande komplementbyggnader har 
ett stort kulturhistoriskt värde och därför har ett rivnings-
förbud lagts till med bestämmelsen q1. Med bestämmelsen 
q2 skyddas Tullastugans ursprungliga detaljer. Den anger att 
byggnadens ursprungliga ytterdörrar och fönstersnickerier 
ska bevaras och att tilläggsisolering samt kompletterande 
isolerglas får endast tillföras på insidan. 

Genom varsamhetsbestämmelser regleras byggnadens 
utformning. Detaljer som är reglerade med varsamhetsbe-
stämmelser får bytas ut mot nya som är utformade enligt 
bestämmelserna. Med bestämmelsen k1 regleras byggnadens 
fasad, dess materialval och färg samt placering av tilläggs-
isolering. Bestämmelsen k2 reglerar takets materialval medan 

Plats för en gemensamhetsanläggning.

Gångstråket mot Kolbränningen får ej täppas till.

k3 reglerar utformning av husets sockel. Med bestämmelsen 
k4 regleras utformning av nya öppningar som kan tillkomma 
på den befintliga ekonomibyggnaden som i dagsläget bara 
har en dörr medan bestämmelsen k5 reglerar materialval av 
jordkällaren.  

Plats för en gemensamhetsanläggning.

Tillkommande husen ska anpassas till terrängen.
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10. Övergripande beslut
Vision 2025
Hösten 2012 antogs ”Borås 2025” av Kommunfullmäktige 
som ett underlag för kommunens vision- och översiktsplanar-
bete. Visionen består av sju strategiska målområden och varje 
målområde har flera stycken strategier. Följande strategi berör 
denna detaljplan: 

» Vi behåller och utvecklar de natur- och kulturvärden
som finns i Borås.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhälls-
byggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Följande 
spelregler är relevantas för detaljplanen: 

» Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet.

» Skydda bebyggelse med kulturhistoriskt bevarandevärde
mot åtgärder som påverkar området negativt.

» Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskaps-
bild vid placering och utformning av bebyggelse.

» Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen
utan att den sociala och yttre miljön försämras.

De samhällsbyggnadsmål som är relevanta för detaljplaneför-
slaget är:

» God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga,
tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med
identitet och historia

Miljömål
Borås Stad verkar för att skapa en bra stadsmiljö genom målet 
Hållbar samhällsplanering. Denna detaljplan bidrar till att målet 
uppnås då den innebär utbyggnad av hus i träd och upprust-
ning av det befintliga samt skydd för värdefulla träd.

De nationella miljömålen God bebyggd miljö och Frisk luft med 
tillhörande delmål innebär att ny bebyggelse i första hand 
ska placeras för anslutning till fjärrvärme och med goda 
förutsättningar för kollektivtrafik. Planen främjar hushåll-
ning av mark och resurser och möjliggör bebyggelse i ett 
kollektivtrafiknära läge. 

Planen bevarar äldre bebyggelse och skydda kulturhistoriskt 
arv värnar Borås Stads identitet. Kulturminneslagens 
inledande bestämmelser slår fast att ”det är en nationell 
angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö”. 
Högre kunskap om värdefulla kulturmiljöer i form av äldre 
bebyggelse kan stärka Borås Stads identitet.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Fastighetsägaren ansvarar för samtliga åtgärder, utförande 
och kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten 
inom kvartersmark. Det innefattar byggnationer med tillhö-
rande anläggningar och anslutningar, parkering samt in- och 
utfart till området.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten och spillvatten. 
Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnaden av densamma 
inom kvartersmark samt framtida drift och underhåll. Se 
rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna anlägg-
ningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Fastighetsägaren 
ansvarar för utbyggnad samt framtida underhåll av allmänna 
anläggningar för el inom kvartersmark. Se rubrik 4. Teknisk 
försörjning. 
För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
fastighetsägaren tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk 
försörjning.

Avtal
När detaljplanen vunnit laga kraft ska markanvisningstävling 
ske. De avtal som kan komma bli aktuella därefter är markan-
visningsavtal, exploateringsavtal samt köpeavtal.

Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut-
ning till planområdet:

» Borås Stad, gatubelysning

» Borås Energi och Miljö AB, fjärrvärme, vatten och
avlopp

» Borås Elnät AB, el

» Splitvision, fiber

» Skanova, tele
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13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år  efter att planen har vunnit 
laga kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse, eller
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

» Bullerutredning (Gärdhagen Akustik AB, 2018-02-20).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman Zilka Cosic 
Plan- och bygglovschef Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark och exploatering

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utfö-
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning. 
Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar 
att undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsägare 
Detaljplanen omfattar fastigheten Borås Triangeln 4 som är 
en privatägd fastighet, samt fastigheterna Borås Triangeln 8, 
9, 10 och 11 som ägs av Borås Stad. 

Gemensamhetsanläggning 
En gemensamhetsanläggning kan bildas för att säkerhetsstäl-
la en gemensam in- och utfart för fastigheterna Triangeln 4, 
8, 9, 10, 11 och 12. Triangeln 12 ligger utanför planområdet.

Fastighetskonsekvenser Triangeln 4 
Fastigheten Triangeln 4 får del i den gemensamhetsanlägg-
ning som bildas för att säkerhetsställa in- och utfart.

Fastighetskonsekvenser Triangeln 8, 9, 10 och 11 
Byggrätt för bostäder (B) tillskapas inom kvartersmarken för 
Triangeln 10.

Fastigheterna Triangeln 8, 9, 10, 11 kan genom fastighetsreg-
lering bilda en eller flera fastigheter i framtiden.  
Fastigheterna Triangeln 8, 9, 10 och 11 får del i den gemen-
samhetsanläggning som bildas för att säkerhetsställa in- och 
utfart.

Ekonomi
Samtliga åtgärder inom kvartersmark bekostas av fastig-
hetsägaren. Det innebär samtliga utredningar, tillstånd och 
utbyggnader av tekniska anläggningar samt byggnader. 

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt för bostäder (B) inom 
kvartersmark för Triangeln 10, vilket ökar fastighetens 
marknadsvärde.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Borås Energi och Miljö AB (BEM) får kostnader för 
framdragning till tomtgräns/omläggning av vatten och 
spillvatten. 

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutningsav-
gifter då den nya fastigheten inom planområdet ansluts till 
det allmänna va-nätet.

Plankostnader
Planavgift debiteras vid bygglov.
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Sammanfattning 
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
9 mars 2018 har ägt rum under tiden 26 mars 2018 – 30 
april 2018 och har annonserats i Borås Tidning den 28 mars 
2018. Berörda markägare har underrättats med brev till 
granskningen. Under samråds har detaljplanen varit anslagen 
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på 
kommunens hemsida 

15 remissinstanser och 2 sakägare har skickat in yttranden 
under samrådstiden. 

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll 
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt 
bibehållet.

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär efter revideringsförfarande 
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

» På plankartan har en justering av användningsgränsen
gjorts på fastigheten Triangeln 10. Därmed också
ändring på prick- och kryssmarken.

» En användningsbestämmelse som tillåter samlingslokal
på fastigheten Triangeln 8 och 9  har lagts till.

» Planbestämmelser avseende exploateringsgraden på
fastigheten Triangeln 10 har justerats till 250 istället för
270.

» Ändring i planbeskrivningen har gjorts under stycket
”Ny bebyggelse” och ”Bostäder” på sidan 5 och 7
där man beskriver vad man får bygga och hur många
bostäder det tillför.

» Förtydligande i genomförandebeskrivningen har gjorts
under stycket ”Fstighetsrättliga frågor” för att tillgo-
dose lantmäteriets synpunkter.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta:

» att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

» att skicka ut detaljplanen på granskning

Handläggning
Borås Stad köpte fastigheterna Triangeln 8, 9 och 10 efter 
beslut i Kommunstyrelsen 2008-06-16. Avsikten var att 
bevara Tullastugan som var i dåligt skick.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-12 i beslut §319 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan 
Tullen, Triangeln 8 som inkluderar skyddsbestämmelser 
för Tullastugan med eventuell byggrätt för bakomliggande 
fastigheter.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-27 i beslut 
§232 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för Tullen Triangeln 8 m.fl.

Den 23 mars 2018 beslutade planchefen via delegation från 
Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen på 
samråd (§ Pl 2018-000005). Samrådet ägde rum den 26 mars 
– 30 april 2018. Inkomna synpunkter finns sammanställda i
denna samrådsredogörelse.

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl., Borås Stad, upprättad den 20 maj 2019.

1. Yttranden från remisspart 21

S1 Kommunstyrelsen 21

S2 Länsstyrelsen 21

S3 Trafikverket 21

S4 Tekniska nämnden 21

S5 Borås Energi och Miljö 21

S6 Borås Elnät 21

S7 Lantmäterimyndigheten 21

S8 Förskolenämnden 22

S9 Kulturnämnden 22

S10 Polismyndigheten 22

S11 Sociala omsorgsnämnden           22

S12 Naturskyddsföreningen           22

S13 Skanova           22

S14 Västtrafik.  22

S15 Miljö- och konsumentnämnden  22

2. Yttranden från sakägare 22

S16 Fastighetsägare till Triangeln 4 23

S17 Fastighetsägare till Triangeln 5           23
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl., Borås Stad, upprättad den 20 maj 2019.

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att möjlighet till föreningsliv bör 
säkerställas i planen. Kommunstyrelsen tillstyrker i övrigt 
planförslaget.

Kommentar
En bestämmelse som tillåter föreningsliv har lagts till.

S2 Länsstyrelsen  
Länsstyrelsen har inget att erinra mot föreslagen detaljplan.

S3 Trafikverket 
Detaljplanen ligger inom utredningsområdet för Göta-
landsbanan, framtida höghastighetsbana mellan Stockholm 
och Göteborg. Planerings- och utredningsarbete pågår för 
närvarande av de olika delsträckorna.  
Den aktuella detaljplanen ligger inom en av de korridorer 
som kan bli aktuell för järnvägens sträckning mellan 
Göteborg och Borås, den mörkgröna korridoren. Den som 
planerar åtgärder här bör informera sig om planeringsläget 
för den framtida järnvägen, för att kunna ta ställning till 
förutsättningarna för genomförande av den planerade 
åtgärden. Vi rekommenderar er alltså att hålla er uppdaterade 
om läget för planeringen av höghastighetsbanan.

Trafikverket har i övrigt inget att erinra mot planförslaget 
och ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.

Kommentar
Noterat.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan. 

S5 Borås Energi och Miljö  
Första stycket under rubriken Dagvatten ska tas bort.

Kommentar
Planbeskrivningen har uppdaterats.

S6 Borås Elnät 
Elnät 
Ingen erinran.

Stadsnät 
Borås Stadsnät har ledningar som finns i anslutning till 
planområdet. Dessa beaktas vid exploatering av området. 
Möjlighet finns att ansluta planområdet till Stadsnätet. 
I övrigt ingen erinran

S7 Lantmäterimyndigheten 
För utfartsfrågan i området reserveras ett ”g-område” 
enligt plankartan. Under rubriken fastighetsrättsliga frågor 
i planbeskrivningen anges vidare att ”gemensamhetsanlägg-
ning bildas”, som om detta är något som sker per automatik 
i och med att planen vunnit laga kraft. Här bör redovisas att 
gemensamhetsanläggning kan bildas efter det att ansökan 
inlämnats till och prövats av lantmäterimyndigheten. Redo-
visningen av vilka fastigheter som är tänkta att ingå i gemen-
samhetsanläggningen är också vilseledande eftersom även 
den prövningen görs i samband med lantmäteriförrättningen.

Beträffande kommande fastighetsbildning beskrivs att de 
berörda fastigheterna kan ombildas genom fastighetsregle-
ring, men det finns heller inget i planförslaget som hindrar 
att avstyckning sker från Triangeln 10.

Inom det utfartsskaft som för närvarande betjänar Triangeln 
10 ges enligt planförslaget möjlighet att uppföra komple-
mentbyggnader. Här borde även redovisas en yta som, efter 
att planförslaget antagits, kan fungera som utfart för Triang-
eln 10 fram till reservatet för gemensamhetsanläggning. 
Förslagsvis i form av prickad mark.

På plankartan redovisas tre träd, vilka enligt egenskaps-
bestämmelsen ”n” ska skyddas. Under administrativa bestäm-
melser anges vidare att ”marklov krävs för åtgärder som 
berör trädet och dess rotsystem.” Här bör anges antingen 
vilket av de tre träden som avses, eller om bestämmelsen ska 
gälla samtliga tre träd.

Kommentar
Planbeskrivningen har uppdaterats under rubriken fastighets-
rättsliga frågor. 

Hur utfarten från fastigheten Triangeln 10 ska se ut beror på 
hur fastighetsindelningen ombildas. Under den processen ska 
man se till att alla nya fastigheter har möjlighet till en rimlig 
utfart. 

Administrativa bestämmelsen för skyddsvärda träd i plankar-
tan har uppdaterats. 

S8 Förskolenämnden
Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Tullen, Triangeln 
8 m.fl., Tullastugan, Borås Stad men vill påpeka följande;

I planbeskrivningen för detaljplanen under Offentlig service 
så står det att den närmaste förskolan är Tullagårdens 
förskola. Tullagårdens förskola kommer att avvecklas under 
2018.
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Kommentar
Planbeskrivningen har uppdaterats.

S9 Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Tullen, 
Triangeln 8 med flera, Tullastugan, Borås Stad.

S10 Polismyndigheten 
Polisområdet har tagit del av detaljplanen.  
Vid planering och byggnation av bostäder är det viktigt att 
ha ett brottsförebyggande perspektiv. Bostadsinbrott hör 
till de mest integritetsbrotten av alla och är ett brott som 
får förebyggas på många sätt. Där kommer de grundläg-
gande möjligheterna in för att ta hänsyn till detta redan vid 
planeringen. Det är också så att inbrottsstölder i bilar och 
olika former av trafikolyckor är vanligt förekommande både 
nationellt och lokalt. Det är också viktigt att ha ett brottsfö-
rebyggande perspektiv för verksamheter som påverkas av en 
ny detaljplan även i de fall dessa inte direkt ingår. Det gäller 
t.ex. möjligheter till fritidsverksamhet, eventuella lekplatser,
närliggande fritidsområden, parkeringsplatser, gator/vägar
och gång- och cykelbanor i anslutning till området, som alla
ingår och påverkas av detaljplanen.
I övrigt har polisområdet ingen erinran.

Kommentar
Noterat.

S11 Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden avstår från yttrande om detaljplan 
för Tullen, Triangeln 8 m.fl., Tullastugan, Borås Stad, då det 
inte berör nämndens verksamhet.

S12 Naturskyddsföreningen 
Naturskyddsföreningen i Borås har tagit del av detaljplanen 
och lämnar följande yttrande.

Med upprustning av befintligt boningshus och övriga 
byggnader bevaras områdets kulturhistoriska värde bäst 
genom att göra någon form av kulturreservat. Härigenom 
kan tomtmarken och dess skyddsvärda träd också bevaras 
och området utvecklas. Om bebyggelse sker enligt detalj-
planens intensioner är det mycket viktigt att de skyddsvärda 
träden enligt planen bevaras. Troligen finns ytterligare träd 
och buskar värda att bevara. Kritiskt är att träden och dess 
rötter skadas under byggtiden. Tänkt exploatör måste därför 
informeras hur schaktning vid de skyddsvärda träden ska 
utföras för att inte dessa skadas.

Bullerskärmar utefter Göteborgsvägen ifrågasätts då dessa 
skapar ett instängt läge, speciellt för befintligt boningshus. 
Finns andra lösningar?

Framgår inte av planen hur vibrationer från trafiken påverkar 
befintlig och eventuell ny bebyggelse.

Kommentar
Området är mycket bullerutsatt och för att Tullastugan ska 
kunna användas måste det finnas möjlighet att skapa en 
hälsosam miljö för folk som rör sig i området vilket i detta 
fall kan bara ske med en bullerskärm.  

Det är inte aktuellt att göra en vibrationsutredning i detta 
område i och med att det ligger lång ifrån stora vägar och 
järnvägen.

S13 Skanova
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill 
meddela att det ej finns något att invända mot planförslaget.

S14 Västtrafik
Västtrafik har tagit del av Detaljplan för Tullen, Triangeln 8 
m.fl., Tullastugan, Borås Stad och vi har inga synpunkter på
planen.

S15 Miljö- och konsumentnämnden
Inom planområdet finns en koppling till ett gångstråk som 
leder från Göteborgsvägen till naturområdet kring sjön 
Kolbränningen norr om planområdet. Området har utpekats 
som klass Il-mycket högt värde. Det är därför viktigt att 
denna koppling ej täpps till eller skyms.

Det är också värdefullt att träden skyddas som markerats ut 
på plankartan.

Beteckningen B i västra delen av planområdet borde tas bort 
och endast ha beteckningen g för gemensamhetsanläggning.

En planbestämmelse om störningsskydd för buller ska skrivas 
in i planbestämmelserna, samt att gällande riktvärden för 
buller ska klaras inklusive uteplatser och dess ljudnivåer.

I direktanslutning till Tullastugans norra fasad finns 
beteckningen f1 som tillåter ev. utbyggnad. Där är det viktigt 
att säkra den ”tystaste” delen av fastigheten för en uteplats 
med så hög ljudkvalitet som möjligt. Lämpligtvis kan en 
utbyggnad utgöra ett störningsskydd och därmed möjliggöra 
tystare uteplats tillsammans med ett bullerskydd utmed 
Göteborgsvägen.

Kommentar
Det är redan säkerställt i planen att kopplingen till det 
värdefulla naturområdet vid Kolbränningen inte får täppas 
till. 
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Ytan för gemensamhetsanläggningen behöver ha en använd-
ning tilldelad och i detta fall är beteckningen B den lämpli-
gaste. Med beteckningen g och prickmarken är det reglerat 
att ingen byggnad får uppföras på denna yta. 

Planen tillåter ganska flexibel användning för Tullastugan 
och beroende på vad den inryms med kan det behövas eller 
inte behövas ett bullerskydd. En bestämmelse om buller-
skydd på plankartan skulle bara låsa planen och göra den 
mindre flexibel vilket bedöms vara onödigt.  
Vad gäller gällande riktvärden för buller så kan dem komma 
att ändras och reglering av dessa i plankartan skulle göra 
planen mindre flexibel. Detta bedöms också vara onödigt 
eftersom gällande riktvärdena ska i bygglovskedet alltid följas 
oavsett om det är reglerat i planen eller inte.  

Möjlighet att ordna en ”tysta” sida på Tullastugans norra 
sida finns men det är upp till fastighetsägaren att redovisa i 
byggskedet att det utförs på rätt sätt. 

2. Yttranden från sakägare
S16 Triangeln 4
Ägaren till fastigheten Triangeln 4 har invändningar mot att 
planlägga en del av deras mark som gemensamhetsanlägg-
ning på grund av att den idag används som parkering för 
deras gäster. 

Kommentar
I granskningsförslaget är gemensamhetsanläggningen 
utformad enligt överenskommelse med fastighetsägaren till 
Triangeln 4. 

S17 Triangeln 5
Ägaren till fastigheten Triangeln 5 är positiv till planens 
bevarande syfte men har uttryckt oro att det i planbeskriv-
ningen står att planförslaget innebär att ca 5 nya bostäder kan 
skapas. Ägaren påpekar att en sådan förtätning på denna lilla 
yta skulle innebära en avsevärd förtätning av hela närområ-
det med står påverkan på närliggande tomter som skulle få en 
helt annan karaktär. 

Vidare påpekar han att det känns svårt att se hur denna 
förtätning går i samklang med behovet att bevara Tullstugan 
och dess angränsande miljö. Att i direkt anslutning till 
Tullstugan även öppna för möjligheten till flerbostadshus 
känns också som en avvikelse som går emot det som beskrivs 
som viktigt i bevarandet av fastigheten. Närmast angräns-
ande tomter är alla enfamiljshus och att mitt i detta bygga ett 
flerfamiljshus skulle ha stor påverkan om närområdet.

En till två väl anpassade enfamiljshus som tar hänsyn till 
terrängens utformning kan tillföra till området men att 
ytterligare förtäta skulle förändra Tullstugan och dess 
angränsande tomter på ett mycket negativt sätt som innebär 
stor förändring av befintlig boende miljö och känsla.

Kommentar
Planbeskrivningen och plankartan är uppdaterade med att 
bara parhus eller kedjehus får uppföras på den tillkommande 
byggrätten. 

Planen är mycket noga med att alla tillkommande byggrätter 
ska utföras med hänsyn till områdets kulturhistoriska miljö 
och Tullastugans karaktär. Med stöd av detta bedömer 
Samhällsbyggnadsnämnden att platsen tål föreslagen exploa-
tering. 

Ett exempel på hur en maximal exploatering kan se ut hittar 
ni på sidan 7 i planbeskrivningen.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman Zilka Cosic 
Plan- och bygglovschef Planarkitekt
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse 
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

Varför detaljplan?
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tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.  

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att 
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen 
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens 
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter 
överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens 
beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och 
övriga fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööver-
domstolen av den som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen fått laga kraft 
är det inte längre möjligt 
att överklaga beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel)  e-post detaljplanering@boras.se

 webbplats boras.se/detaljplan
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Utökad lovplikt

Planavgift debiteras vid bygglov

B

ANVÄNDNING AV MARK

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning

Största byggnadsarea i m

2

 inom egenskapsgränsen.e

1

Begränsningar av markens bebyggande

Byggnad får inte uppföras.

Mark och vegetation

Utfartsförbud

Träd ska bevaras.n

Körbar utfart får inte anordnas.

Utformning

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark

Bostäder (parhus eller kedjehus) som med varsamhet ska anpassas till

platsens kulturhistoriska värde.

Ny bebyggelse ska utformas i trä och med hänsyn till huvudbyggnadens

(Tullastugans) karaktär.

f

1

Varsamhetsbestämmelser

Fasadmaterial ska vara stående locklistpanel i trä, likt ursprungligt.

Utvändig tilläggsisolering är inte tillåten. Underhåll ska ske med faluröd

slamfärg.

k

1

Taktäckning ska vara rött enkupigt lertegel.

k

2

Sockel utformas och underhålls med natursten likt befintlig.k

3

Jordkällare ska utformas i natursten likt ursprunglig. Dörrar ska vara av

trä.

k

4

Rivningsförbud  och skyddsbestämmelser

Befintliga byggnader får inte rivas.

q

1

Marken får förses med komplementbyggnader som ska utformas med

hänsyn till huvudbyggnaden och ekonomibyggnadernas karaktär med en

maximal byggnadshöjd 3,5 meter.

Byggnad ska utformas med takvinkel inom angivet intervall.

Fönstersnickerier och dörrar utformas likt ursprungliga i trä. Nya

fönsteröppningar och portar ska anpassas och utformas med hänsyn till

byggnadens särdrag och ursprungliga funktion.

k

5

Ursprungliga ytterdörrar och fönstersnickerier ska bevaras.

Tilläggsisolering och kompletterande isolerglas får endast tillföras på

insidan.

q

2

Högsta byggnadshöjd i meter.

0,0

Marklov krävs för åtgärder som berör alla skyddsvärda trädet och dess rotsystem.

Bygglov krävs för åtgärder som berörs av varsamhets- och/eller skyddsbestämmelser.

För dessa åtgärder tas ingen bygglovsavgift ut.

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller

bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

00-00

Illustrationkartans beteckningar

Befintligt hus

Nybyggnation

Träd

BC

1

K

1

Bostäder, samlingslokal och kontor med möjlighet för mindre

hantverksförsäljning.

Marken ska vara tillgänglig för en gemensamhetsanläggning för trafik.g

Bebyggelsen ska terränganpassas.f

2

f

3

Plank och staket ska utformas i trä och med hänsyn till huvudbyggnadens

(Tullastugans) karaktär. Plank eller staket som placeras vid gränsen mot

vägen ska utföras med en max höjd av 1,5 meter så att den inte skymmer

huset helt.

2019-05-28
SBN

GATA
Gata.

Garage/Carport



GRNASKNING 
Nämndbeslut 
§ SBN 2019–000170
BN2017-1230

Underrättelse till granskning för detaljplan för Tullen, Triangeln 
8 m.fl., Tullastugan, Borås Stad  

Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på granskning. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 7 juni - 7 juli.   

Syfte och område 
Detaljplanens syfte är föreslå hur den befintliga Tullastugan och de 
tillhörande ekonomibyggnaderna ska användas i framtiden på 
lämpligaste sätt, samt att reglera skydds- och varsamhetsbestämmelser. 
Detta för att kunna bevara deras kulturhistoriska värde. Syftet är också 
att göra det möjligt att ge byggrätt inom de bakomliggande fastigheterna 
för bostäder som med varsamhet ska anpassas till den befintliga miljön. 

Området ligger utmed Göteborgsvägen, intill Tullarondellen. 
Planområdets storlek är cirka 2700 kvadratmeter. Marken i området ägs 
av Borås Stad. Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. 

Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit 
in finns sammanställda i en samrådsredogörelse, som du kan ta del 
av i slutet av planbeskrivningen. 

Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna 
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna 
till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 

Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 7 juli via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2017-1230), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha 
synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka 
synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  

Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Zilka Cosic, tel: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se   

Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 

Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-06-07 

mailto:zilka.cosic@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se


Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Riskanalys och plan 

2020. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsens riskanalys och plan för internkontroll 2020 godkänns. 

Datum 

2019-07-29 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-07-30 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-08-07 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00661 1.2.3.2 Programområde 01 

Handläggare: Carina Andell 

Datum 

2019-07-05 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E1 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Carina Andell 
Handläggare 
033 357192 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-08-19 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00661 1.2.3.2 

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Riskanalys och plan 

2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens riskanalys och plan för 2020 godkänns.      

Ärendet i sin helhet 

Riskanalys och plan för 2020 bygger i allt väsentligt på den riskanalys och plan 

som föregicks av arbetsmöten med Kommunstyrelsen och 

stadsledningskansliets ledningsgrupp 2018. Dock finns inga verksamhetsrisker 

med i planen för 2020 främst till följd av att bemanningsenheten inte längre 

tillhör stadsledningskansliet.      

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen

2. Intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen

- 

Beslutet expedieras till 

- 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 



 

 

 

Riskanalys 2020 

Kommunstyrelsen 
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1 Regler för Intern kontroll 

Anvisning 
 

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd och styrels upprätta en organisation för sin interna kontroll. Varje nämnd/styrelse ska 

sedan anta regler och anvisningar för den interna kontrollen 

Ange här om nämnden har fattat beslut om regler och anvisningar för sin interna kontroll? 

Om regler har antagits ange datum för beslut. 

Reglerna ska bifogas rapporten som bilaga. 

2 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Anvisning 
 

Hur har arbetet med att ta fram riskanalys för 2019 gått till? 

Har nämnden varit delaktig och på vilket sätt i så fall? 

Beskriv arbetsgången kort. 

3 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Delegation Risk att avtalet med Sverigeförhandlingen inte kan 
uppfyllas 
Beskrivning 
Risk för att avtalet med Sverigeförhandlingen inte kan 
uppfyllas på grund av att marknaden inte bygger 
bostäder i en omfattning som avtalet anger vilket kan 
leda till att infrastrukturinvesteringen äventyras (risk 
med mål vars genomförande inte ligger i händerna på 
staden) 

2 Nej   

Risk att besluta tas på fel nivå 
Beskrivning 
Risk att beslut tas på fel nivå (KS istället för KF), vilket 
leder till ogiltigt beslut. 

4 Ja   
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Risk att KS p g a bristande/felaktiga beslutsunderlag 
tar felaktigt beslut 
Beskrivning 
Risk att KS p g a bristande/felaktiga beslutsunderlag 
tar felaktigt beslut 

6 Ja   

Risk att felaktiga och/eller otydliga delegeringar kan 
leda till "kreativa tolkningar" 
Beskrivning 
Risk att felaktiga och/eller otydliga delegeringar kan 
leda till "kreativa tolkningar" av tjänstemän 

2 Nej   

Inventarier Risk för att brand och stöld uppstår. 
Beskrivning 
Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller ej 
genomförs enligt Borås Stads riktlinjer. 

4 Nej   

Organisation      

Uppsikt Risk att vi har för många indikatorer 
Beskrivning 
Risk att vi har för många indikatorer som inte är 
relevanta, mängden bidrar till att vi missar vår 
uppsiktsplikt vilket leder till att KS inte uppfyller sitt 
uppdrag 

6 Nej   

Risk att vi inte har fokus på grunduppdragen 
Beskrivning 
Risk att vi inte har fokus på grunduppdragen p g a för 
många uppdrag och indikatorer vilket sannolikt leder till 
att vi inte arbetar med rätt frågor 

6 Nej   

Risk att en stor tjm-organisation sväller av egen kraft 
Beskrivning 
Risk att en stor tjm-organisation sväller av egen kraft 

2 Nej   

4 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 
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Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner betalas ut. 
Beskrivning 
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är 
anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till 
personal eller att staden bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom 
det personalrättsliga området. 

4 Ja   

Risk att inte kunna rekrytera bristyrken 
Beskrivning 
Risk att vi inte kan utföra vår verksamhet p g a 
svårigheter att rekrytera bristyrken inom SKA 

6 Nej   

Risk att vi missar uppdrag p g a vakanser 
Beskrivning 
Risk att vi missar uppdrag eller andra uppgifter p g a 
vakanser eller saknade personella resurser 

6 Nej   

5 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning 
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till 
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när 
inte attestreglementet följs. 

6 Ja   

Risk att objektsregistret inte är uppdaterat 
Beskrivning 
Risk att objektsregistret inte är uppdaterat vilket kan 
leda till att vi betalar fakturor för objekt som är 
avslutade, återlämnade mm 

6 Ja   

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej följs 
Beskrivning 
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad 
och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i direkt 
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet. 

6 Ja   
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Upphandling Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning 
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

4 Ja   

Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

4 Ja   

Kontanthantering Risk för felaktig hantering av kontanta medel 
Beskrivning 
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och ej 
synliggörs i stadens redovisningssystem innebär en 
risk för oegentligheter. God ordning och säkra rutiner 
skall upprätthållas för att minimera risken. 

1 Nej   

Risk för förmögenhetsbrott 
Beskrivning 
Risk för förmögenhetsbrott p g a bedrägerier t ex med 
falska mail 

4 Nej   

Redovisning Risk att nya redovisningsregler ej hanteras 
Beskrivning 
Risk att nya redovisningsregler ej hanteras 

4 Nej   

6 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Verksamhetskontroller Risk att bemanningspoolen inte har tillräckligt med 
personal 
Beskrivning 
Risk för att frånvarande personal inte ersätts med 
vikarier p g a bemanningspoolen inte har tillräckligt 
med personal, vilket kan leda till att boråsare inte får 
sina behov av t ex omsorg tillgodosedda. 

1 Nej   
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Risk att CKS resurser inte räcker till 
Beskrivning 
Risk att CKS resurser inte räcker till för att arbeta 
långsiktigt och strukturellt med att försvåra för kriminell 
verksamhet att fäste i Borås Stad 

6 Nej   

Risk att missa att söka statsbidrag 
Beskrivning 
Risk att vi missar att söka statsbidrag och att vi 
därmed förlorar pengar som kommunen annars hade 
haft rätt till 

6 Nej   

Risk att medarbetare inte kan använda 
verksamhetssystem 
Beskrivning 
Risk för att medarbetare inte kan använda 
verksamhetssystem (leverera tjänster till invånare och 
medarbetare) p g a oklara ansvarsförhållanden, vilket 
sannolikt leder till minskat förtroende för kommunala 
tjänster. 

6 Nej   

Risk att tappa kontrollen över boras.se 
Beskrivning 
Risk att tappa kontrollen över boras.se p g a kapning, 
kan leda till att felaktiga uppgifter sprids utan möjlighet 
att bemöta dessa eller att vi inte når ut med akut 
annan information 

6 Nej   

Risk att CKS inte kan vara ett stöd till förvaltningar och 
avdelningar 
Beskrivning 
Risk att CKS inte kan vara ett stöd till förvaltningar och 
avdelningar p g a att dessa inte bedriver ett tillräckligt 
strukturerat säkerhet- och krisberedskapsarbete, vilket 
kan leda till olyckor, ohälsa och egendomsskador 

4 Nej   

Risk p g a otillräcklig kontroll  av besökare 
Beskrivning 
Risk att otillräcklig kontroll av besökare till öppet möte 
kan leda till attentat/överfall 

4 Nej   
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7 Riskmatris 
K

o
n

s
e
k
v
e
n

s
 

4 

4 

 

8 
 

12 
 

16 
 

3 

3 
 

6 

 

9 
 

12 
 

2 

2 

 

4 

 

6 

 

8 
 

1 

1 

 

2 

 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras (1-3) Totalt: 26 

 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

22 

20 19 17 13 10 1 

25 14 

26 21 

15 12 8 7 5 4 24 23 18 9 3 2 

16 6 11 

5 21 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Leverantörsfakturo
r 

1 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja  

2 Risk att objektsregistret inte är 
uppdaterat 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja  

Representation-
utbildning 

3 Risk att riktlinjer ej följs 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja  

Upphandling 4 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Ja  

5 Risk att ramavtal inte följs 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Ja  

Kontanthantering 6 Risk för felaktig hantering av kontanta 
medel 

1.Försumbar 1.Osannolik  1 Nej  

7 Risk för förmögenhetsbrott 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Personal- och 
lönekontroller 

8 Risk för att felaktiga löner betalas ut. 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Ja  

9 Risk att inte kunna rekrytera bristyrken 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

10 Risk att vi missar uppdrag p g a 
vakanser 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Delegation 11 Risk att avtalet med 
Sverigeförhandlingen inte kan uppfyllas 

1.Försumbar 2.Mindre 
sannolik 

 2 Nej  

12 Risk att besluta tas på fel nivå 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Ja  

13 Risk att KS p g a bristande/felaktiga 
beslutsunderlag tar felaktigt beslut 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja  

14 Risk att felaktiga och/eller otydliga 
delegeringar kan leda till "kreativa 
tolkningar" 

2.Lindrig 1.Osannolik  2 Nej  

Inventarier 15 Risk för att brand och stöld uppstår. 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Verksamhetskontr
oller 

16 Risk att bemanningspoolen inte har 
tillräckligt med personal 

1.Försumbar 1.Osannolik  1 Nej  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

17 Risk att CKS resurser inte räcker till 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

18 Risk att missa att söka statsbidrag 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

19 Risk att medarbetare inte kan använda 
verksamhetssystem 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

20 Risk att tappa kontrollen över boras.se 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

21 Risk att CKS inte kan vara ett stöd till 
förvaltningar och avdelningar 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

22 Risk p g a otillräcklig kontroll  av 
besökare 

4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej  

Organisation         

Uppsikt 23 Risk att vi har för många indikatorer 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

24 Risk att vi inte har fokus på 
grunduppdragen 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

25 Risk att en stor tjm-organisation sväller 
av egen kraft 

2.Lindrig 1.Osannolik  2 Nej  

Redovisning 26 Risk att nya redovisningsregler ej 
hanteras 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

 



 

 

 

Intern kontrollplan 2020 

Kommunstyrelsen 
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1 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Delegation Risk att besluta tas 
på fel nivå 
 
Riskbedömning 
2020 

4 

Risk att beslut tas på fel nivå (KS istället för 
KF), vilket leder till ogiltigt beslut. 

Kontrollera om KS är rätt beslutsinstans Stickprov 10 st KS-beslut Varje år 

Risk att KS p g a 
bristande/felaktiga 
beslutsunderlag tar 
felaktigt beslut 
 
Riskbedömning 
2020 

6 

Risk att KS p g a bristande/felaktiga 
beslutsunderlag tar felaktigt beslut 

Kontrollera att beslutet är juridiskt korrekt Stickprov 10 st KS-beslut Varje år 

2 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att 
felaktiga löner 
betalas ut. 
 
Riskbedömning 
2020 

4 

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer 
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga 
belopp går ut till personal eller att staden bryter 
mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller andra 
avtal/lagar inom det personalrättsliga området. 

Kontroll att lönerapportering sker enligt 
föreskrifter avseende såsom 
övertid/mertidsersättning, användning av bil i 
tjänsten samt utlägg i tjänsten 

Intern kontroll-förfrågan 
skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns 
bifogad, finns också att 
hämta på intranätet. 

Varje år 

Kontrollera att rätt lön betalas ut till rätt person 
vid rätt tidpunkt. 

Intern kontroll-förfrågan 
skickas till Löneservice. 

Varje år 

3 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Leverantörsfakt
uror 

Risk för felaktiga 
utbetalningar till 
oegentliga 
leverantörer 
 
Riskbedömning 
2020 

6 

Risken är att Borås Stad betalar felaktiga 
belopp till tvivelaktiga leverantörer samt risk för 
förskingring när inte attestreglementet följs. 

Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör 
verksamheten,YY-kod korrekt finns på fakturan, 
F-skatt, organisationsnummer, genomgång av 
attestförteckningar, ej egen attest. 

Stickprovsstorlek 1-2% Varje år 

Risk att 
objektsregistret 
inte är uppdaterat 
 
Riskbedömning 
2020 

6 

Risk att objektsregistret inte är uppdaterat vilket 
kan leda till att vi betalar fakturor för objekt som 
är avslutade, återlämnade mm 

Kontrollera att objektsregistret är uppdaterat Stickprov 1-2% Varje år 

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej 
följs 
 
Riskbedömning 
2020 

6 

Risken är att representationsreglerna för Borås 
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i 
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie 
verksamhet. 

Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt 
att  program bifogas, för kostnader avseende 
representation, utbildningar m.m. Att kostnader 
för representation följer skattelagstiftning samt 
Borås Stads riktlinjer 

Stickprov av konto 471x , 
4772, (614x, 616x) 

Varje år 

Upphandling Risk att Lagen om 
offentlig 
upphandling (LOU) 
inte följs 
 
Riskbedömning 
2020 

4 

Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot 
Borås Stads upphandlingsregler och policy. 

Att Borås Stads direktupphandlingsregler 
efterlevs 

Stickprov i 
direktupphandlingsmodulen 

Varje 
halvår 

Risk att ramavtal 
inte följs 
 
Riskbedömning 
2020 

4 

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att 
leverantör som ej är upphandlad korrekt 
används för inköp i verksamheten. Borås Stad 
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om 
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

Att inköp följer ramavtal Stickprov i Spend by Exitia Varje 
halvår 
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Kommunstyrelsens beslut 

Upprättat svar från Kommunstyrelsen på revisionsrapport om Borås Stads 

årsredovisning 2018 skickas till Stadsrevisionen.       

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2018. Stadsrevisionens 

sammantagna bedömning är att Borås Stads årsredovisning i huvudsak är 

upprättad enligt God redovisningssed, lagen om kommunal redovisning, 

kommunallagen och Rådets för kommunal redovisnings rekommendationer. 

Resultat, ekonomisk ställning och räkenskaper redovisas på ett i huvudsak 

rättvisande sätt. Balanskravet är uppfyllt...

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har gjort sin årliga granskning av Borås Stads årsredovisning. 

Sammanfattningsvis bedömer Stadsrevisionen att Borås Stads årsredovisning i 

huvudsak är upprättad enligt God redovisningssed, Lagen om kommunal 

redovisning, Kommunallagen och RKR:s rekommendationer. Resultat, 

ekonomisk ställning, och räkenskaper redovisas på ett rättvisande sätt. 

Balanskravet är uppfyllt.  

En del synpunkter har man dock lämnat: 

Man saknar upprättade riktlinjer för God ekonomisk hushållning, men kan 

finna skrivningar om detta i andra styrdokument. 

Årets bokslutsprocess har inte fortlöpt enligt lämnad tidplan, vilket gett knappt 

om tid för granskningen. 

Stadsrevisionen konstaterar att det föreligger brister i måluppfyllelse när det 

gäller Kommunfullmäktiges indikatorer och i genomförandet av 

Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelsen/nämnderna. Stadsrevisionen 

bedömer att analysen av avvikelserna när det gäller indikatorerna är otillräcklig. 

Borås Stads årsredovisning lämnar i allt väsentligt upplysning om 

verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 
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ställningen. Ett utvecklingsområde är att förbättra förklaringar och noter 

gällande öronmärkningar och balanskravsutredning. 

Stadsrevisionen noterar att det saknas beslutsunderlag från 

Kommunfullmäktige som styrker budgetförändringar avseende totalt 4,3 mnkr. 

För flera av budgetförändringarna har enbart beslut fattats i Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen tar till sig Stadsrevisionens synpunkter och bedömningar och 

vill lämna följande yttrande/svar: 

 Förvaltningsberättelsen upplägg, struktur och innehåll är huvudsakligen

gott enligt revisionsrapporten. Ett arbete pågår med att ta fram riktlinjer

för God ekonomisk hushållning och reviderade finansiella mål för detta.

 Inför kommande bokslutsarbete har ett avstämningsmöte bokas in för

att i god tid ge möjlighet till en realistisk tidsplan och rimlig tid för

Revisionskontorets granskningsarbete.

 Stadsrevisionens bedömning är att resultaträkningen innehåller samtliga

intäkter och kostnader men att man fått begära in kompletterande

underlag till balansposterna. I arbetet med bokslut 2019 kommer

anvisningarna förtydligas i syfte att få kompletta och tydliga underlag

för balansposterna. Även underlag för avsättningar kommer att

förbättras.

 När det gäller flytt av kommunbidrag mellan nämnder utifrån

Kommunfullmäktiges fastställda budget har detta gjorts i ärendet med

nämnbudgeten som enbart beslutas av Kommunstyrelsen.

Bedömningen i dessa fall har varit att det enbart avser en

överenskommen flytt av ansvar mellan två nämnder och ingen

förändring av verksamhetens innehåll. Kommunstyrelsen kommer att

överväga om nämndbudgeten även skall underställas

Kommunfullmäktige i fortsättningen, med början för budget 2020.

 Kommunstyrelsens ambition är att följa RKRs rekommendationer.

Förbättringar kan och skall genomföras, även om det är svårt att t.ex.

helt kunna uppnå kraven på redovisning av hyres- och leasingavtal fullt

ut.

 Analysen av avvikelser för ej uppnådda indikatorer och ej genomförda

uppdrag skall utvecklas.

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport ”Granskning av Borås Stads årsredovisning 2018”
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Granskning av Borås Stads årsredovisning 2018

Granskning av Borås Stads 
årsredovisning 2018

1 Inledning
Enligt kommunallagen ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsbokslutet är förenligt med de mål som 
Kommunfullmäktige beslutat.  

Kommunstyrelsen har ansvar för att upprätta en årsredovisning för Borås Stad enligt lagen om kommunal 
redovisning (KRL), rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och God 
Redovisningssed. Stadsrevisionen har granskat årsredovisning för Borås Stad 2018. Granskningen 
sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv.

1.1 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag för revisorernas ställningstagande i 
revisionsberättelsen gällande prövning av ansvarsfrihet. Följande revisionsfrågor har besvarats:

Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal redovisning, gällande rekommendationer 
och god redovisningssed?

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering
och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande
till fastställda mål och ekonomiska ramar)

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

• Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för kommunen?
• Har balanskravet uppfyllts?
• Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att Kommunfullmäktiges beslutade finansiella

mål för god ekonomisk hushållning uppnåtts?

1.2 Revisionskriterier
Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (1997:614) om kommunal redovisning, 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR), lag (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter och God revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Räkenskaperna granskas enligt följande:

• Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 11 kap kommunallagen, d.v.s. att
räkenskaper och årsredovisning upprättats

• Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av verksamheten och den ekonomiska
ställningen vid årets slut

• Att upplysning lämnats om borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser
• Att årsredovisningen även omfattar en sammanställd redovisning
• Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed. God redovisningssed 

innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska följa lagar och rekommendationer och i
övriga fall, då det inte finns någon specifik regel, tillämpa god sed

• Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser Borås Stad)
• Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser redovisningsåret)
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Övriga delar kommer att granskas översiktligt i syfte att bedöma om uppgifter som ska ingå i 
årsredovisningen enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats. Stadsrevisionen har 
speciellt granskat följande: 

• Särskild avtalspension och visstidspension (RKR 2.2)
• Skatteintäkter (RKR 4.2)
• Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar (RKR 6.2)
• Upplysningar om och värdering av pensionsmedel och pensionsförpliktelser (RKR 7.1

och 17.2)
• Sammanställd redovisning (RKR 8.2)
• Avsättningar och ansvarsförbindelser (RKR 10.2)
• Materiella anläggningstillgångar och komponentavskrivning (RKR 11.4) samt skriften

Komponentavskrivningar (K3)
• Redovisning av hyres-/leasingavtal (RKR 13.2)
• Redovisning av lånekostnader (RKR 15.1)
• Kassaflöden (RKR 16.2)
• Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar (RKR 18.1)
• Nedskrivningar (RKR 19)

Därutöver har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, 
RIPS 17, tagits i beaktande vid granskningen.

1.3 Ansvarig nämnd/styrelse
Kommunstyrelsen i Borås Stad är ansvarig.

1.4 Metod 
Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av 
poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen har 
innefattat att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt 
att pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Granskningen har genomförts med 
utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentrerats till områden där risken för 
väsentliga fel är störst. Bedömning av om årsredovisningen är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen 
inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan 
leda till felaktigt beslutsfattande, har genomförts. 

Granskningen är genomförd med kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd.1  

Stickprov av balansräkningens och nämndernas specifikationer har genomförts.  

1.5 Projektorganisation
Anna Sandström är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Duong och Stefan Sjöblom.

1  Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle och Revisionskontoret i Sörmlands läns  

landsting använder ett gemensamt systemstöd för granskning av årsredovisning  
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2 Granskningsresultat
2.1 Omfattning
Granskningen av årsredovisningen/externredovisningen omfattar:

• Förvaltningsberättelse

• Resultaträkning

• Balansräkning

• Finansieringsanalys

• Sammanställd redovisning/koncernredovisning

• Noter till resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och specifikationer till bokslutets
olika delar

2.2 Förvaltningsberättelse
Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den ekonomiska 
redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. Stadsrevisionen bedömer att förvaltningsberättelsen 
innehåller en översikt över utvecklingen av koncernen Borås Stads verksamhet, upplysning om ekonomi 
och ställning, händelser av väsentlig betydelse, förväntad utveckling samt andra förhållanden av vikt. 

Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner att Kommunfullmäktige ska fastställa mål för 
”god ekonomisk hushållning” enligt 11 kap 1 § kommunallagen. Enligt kommunallagen föreligger 
därutöver krav på att ”fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 
kommunen”. Stadsrevisionen noterar att Kommunfullmäktiges budget och årsredovisningen har en 
skrivning om god ekonomisk hushållning, men Kommunfullmäktige har inte beslutat om riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning. Däremot har styrdokumentet Riktlinjer för Finansverksamheten2  
en skrivning om god ekonomisk hushållning: 

”Det övergripande målet för finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka till en god 
ekonomisk hushållning genom att tillgodose verksamhetens behov av finansiering enligt budget, säkerställa 
betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital, inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga 
finansnetto, effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, kapitalflöden, likviditetshantering, 
betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.”

2.2.1 Bokslutsprocessen
Revisorerna verkar för helhetssyn i ansvarsprövningen av hela den kommunala verksamheten 
genom en samordnad process/tidplan. Det innebär att Kommunfullmäktige tidsmässigt planerar 
fullmäktigesammanträden och stämmotidpunkter (motsvarande) så att reellt utrymme ges till 
ansvarsprövning i alla led. Detta ställer även krav på en samordnad tidplan för när årsredovisningar, 
revisionsberättelser och granskningsrapporter ska vara upprättade. 3 

Årets bokslutsarbete och avlämning av Borås Stads årsredovisning har inte fortlöpt enligt lämnad 
tidplan från ansvariga tjänstemän. Stadsrevisionen har därmed haft mycket knapp tid att granska 
såväl bokslut som årsredovisning.

2  Fastställd av Kommunfullmäktige 2017-02-23
3  God Revisionssed i kommunal verksamhet, SKL, 2018
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2.2.2 Måluppföljning
Lagstiftningen fokuserar på god ekonomisk hushållning och på att öka långsiktigheten i den ekonomiska 
och verksamhetsmässiga planeringen. Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella 
mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och 
årsredovisning. Kommunfullmäktiges budgetbeslut för år 2018 innefattar Vision 2025 och strategiska 
målområden. I beredningen av budgeten har Kommunstyrelsen kopplat indikatorer med målvärden 
till målområdena. Budget och redovisning av mål ska hanteras inom styr- och ledningssystemet. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna har uppnåtts och 
följts i enlighet med kommunallagen. Stadsrevisionen konstaterar att förvaltningsberättelsen i Borås 
Stads årsredovisning innehåller en sammanställning av mål och uppdrag och att framställningen 
i huvudsak är deskriptiv. 

Stadsrevisionens bedömning av måluppfyllelsen grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt 
genomförda uppdrag, eftersom ofullständigt uppnådda mål och uppdrag som inte är helt genomförda 
inte kan bedömas med revisionell säkerhet. 

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Årsredovisningen redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer 
enligt nedan:

8   8   11   3 – av 30 Kommunfullmäktiges indikatorer

Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stads nämnder inte har uppnått målvärden för 19 av 30 
indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt, vilket motsvarar 63 %. Det anges inget utfall 
för tre indikatorer, vilka redovisas senare under nästkommande år. Indikatorer med försämrat utfall 
under åren 2016 till 2018 återges nedan:

• Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar
hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål, %
Målvärdet har försämrats från 87 procent år 2016 till 83 procent år 2018. Detta är ett av
tre utvalda förbättringsområde som samtliga hemtjänstgrupper kommer att arbeta vidare
med under 2019. Stadsrevisionen noterar att inga ytterligare förklaringar till hur målet ska
uppnås anges i årsredovisningen

• Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från
hemtjänsten, %
Målvärdet har försämrats från 86 procent år 2016 till 81 procent år 2018. Detta är ett av
tre utvalda förbättringsområde som samtliga hemtjänstgrupper kommer att arbeta vidare
med under 2019. Stadsrevisionen noterar att inga ytterligare förklaringar till hur målet ska
uppnås anges i årsredovisningen

• Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %
Målvärdet har försämrats från 92 procent år 2016 till 87 procent år 2018. Stadsrevisionen
noterar att inga ytterligare förklaringar till hur målet ska uppnås anges i årsredovisningen

• Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget förstahandskontrakt med hjälp
av socialtjänsten
Målvärdet har försämrats från 21 stycken år 2016 till 5 stycken år 2018. Stadsrevisionen
noterar att inga ytterligare förklaringar till hur målet ska uppnås anges i årsredovisningen

• Hälsa – friska medarbetare under ett år utan sjukfrånvaro, andel i %
Målvärdet har försämrats från 32 procent år 2016 till 29 procent år 2018. Mer information
om hur målvärdet ska uppnås anges i avsnittet Personalredovisning 2018
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Stadsrevisionen konstaterar att måluppfyllelsen är bristfällig, att orsakerna till att målvärdena inte 
nås samt åtgärder för att uppnå målen inte analyseras i årsredovisningen. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Borås Stads nämnder och styrelser har avseende 2018 fått 35 uppdrag från Kommunfullmäktige i 
dess budgetbeslut, se fördelning nedan:  

0   13   22  0 – av 35 uppdrag

Stadsrevisionen noterar att den presenterade balanskravsutredningen, som anger ett balanskravsresultat 
för 2018 på 64,7 mnkr, efter tidigare gjorda öronmärkningar 77,1 mnkr, följer 4 kap 3a § lagen om 
kommunal redovisning när det gäller struktur och innehåll. Ett utvecklingsområde är att bättre förklara 
öronmärkningar och balanskravsutredningen.

Stadsrevisionen noterar att resultatutjämningsreserven (RUR) är oförändrad från föregående år och 
uppgår till 250 mnkr i bokslutet. 

2.2.3 Avstämning av balanskravet
Stadsrevisionen noterar att den presenterade balanskravsutredningen, som anger ett 
balanskravsresultat för 2018 på 64,7 mnkr, efter tidigare gjorda öronmärkningar 77,1 mnkr, 
följer 4 kap 3a § lagen om kommunal redovisning när det gäller struktur och innehåll. Ett 
utvecklingsområde är att bättre förklara öronmärkningar och balanskravsutredningen.                                                                                                                          

Stadsrevisionen noterar att resultatutjämningsreserven (RUR) är oförändrad från föregående år och 
uppgår till 250 mnkr i bokslutet. 

2.2.4 Finansiella mål
Stadsrevisionen bedömer att finansieringsanalysen redovisar Borås Stads finansiering och investeringar 
under räkenskapsåret på ett rättvisande sätt.

Borås Stads övergripande finansiella mål enligt Kommunfullmäktiges budget 2018 är att soliditeten 
ska uppgå till cirka 80 % (avser endast den del av kommunens tillgångar som finansieras med egna 
medel), självfinansiering av tillgångsökningen ska uppgå till 80 % och att årets resultat ska vara 
som lägst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Risker och osäkerhetsfaktorer bör vägas in i målen, till exempel borgensåtaganden för egna bolag. 
Risken för att behöva gå in och täcka förluster i kommunala bolag bör kalkyleras och ingå i den 
finansiella målsättningen. 4

I bokslut 2018 anges soliditeten till 73,8 %. Målet på 80 % uppnås således inte. I beräkningen är 
internbanken exkluderad. I den finansiella analysen diskuteras soliditeten om hänsyn tas till gjorda 
avsättningar och pensionsförpliktelserna inom linjen med andra soliditetstal som resultat. Borås Stad 
är juridiskt ansvarig och risker finns både vad avser upplåning och utlåning m.m. Räknat på den 
officiella balansräkningen i årsredovisningen blir soliditeten inklusive internbanken endast 33 %.

Stadsrevisionen konstaterar att ett av tre finansiella mål inte är uppnått. Det långsiktiga målet om 
soliditeten uppnås inte, men Stadsrevisionen bedömer att målet om årets resultat i förhållande till 
skatteintäkter och generella statsbidrag samt självfinansiering av tillgångsökningen uppnås. 

4 Sveriges Kommuner och Landsting; God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting, Cirkulär 2004:46.
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2.2.5 Väsentliga personalförhållanden
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med 4 kap 1§ 1a KRL gällande 
lång- och korttidsfrånvaro. 

I årsredovisningen saknas uppgifter för sjukfrånvaron för män och kvinnor samt sjukfrånvaro för 
åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år, 50 år eller äldre, enligt 4 kap 1§ 1a KRL. 

Stadsrevisionen noterar att den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner ligger på 6,6 %, 
vilket innebär att Borås Stads mål på 7,5 % ligger högre än genomsnittet. Stadsrevisionen noterar att 
Borås Stad i sin årsredovisning redovisar ett utfall på 7,4 % avseende andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid. Målvärdet är därmed uppnått för Borås Stad. Stadsrevisionen konstaterar dock att 13 av 
15 nämnder i sina årsredovisningar inte uppfyller målet för sjukfrånvaron som Kommunfullmäktige 
har beslutat.

7

Borås Stads övergripande finansiella mål enligt Kommunfullmäktiges budget 2018 är att
soliditeten ska uppgå till cirka 80 % (avser endast den del av kommunens tillgångar som 
finansieras med egna medel), självfinansiering av tillgångsökningen ska uppgå till 80 % och att
årets resultat ska vara som lägst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Risker och osäkerhetsfaktorer bör vägas in i målen, till exempel borgensåtaganden för egna 
bolag. Risken för att behöva gå in och täcka förluster i kommunala bolag bör kalkyleras och 
ingå i den finansiella målsättningen.4

I bokslut 2018 anges soliditeten till 73,8 %. Målet på 80 % uppnås således inte. I beräkningen 
är internbanken exkluderad. I den finansiella analysen diskuteras soliditeten om hänsyn tas till 
gjorda avsättningar och pensionsförpliktelserna inom linjen med andra soliditetstal som 
resultat. Borås Stad är juridiskt ansvarig och risker finns både vad avser upplåning och utlåning 
m.m. Räknat på den officiella balansräkningen i årsredovisningen blir soliditeten inklusive
internbanken endast 33 %.

Stadsrevisionen konstaterar att ett av tre finansiella mål inte är uppnått. Det långsiktiga målet
om soliditeten uppnås inte, men Stadsrevisionen bedömer att målet om årets resultat i 
förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag samt självfinansiering av 
tillgångsökningen uppnås. 

2.2.5 Väsentliga personalförhållanden
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med 4 kap 1§ 1a KRL 
gällande lång- och korttidsfrånvaro. 

I årsredovisningen saknas uppgifter för sjukfrånvaron för män och kvinnor samt sjukfrånvaro för 
åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år, 50 år eller äldre, enligt 4 kap 1§ 1a KRL. 

Stadsrevisionen noterar att den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner ligger på 6,6 
%, vilket innebär att Borås Stads mål på 7,5 % ligger högre än genomsnittet. Stadsrevisionen 
noterar att Borås Stad i sin årsredovisning redovisar ett utfall på 7,4 % avseende andel 
sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid. Målvärdet är därmed uppnått för Borås Stad. Stadsrevisionen 
konstaterar dock att 13 av 15 nämnder i sina årsredovisningar inte uppfyller målet för 
sjukfrånvaron som Kommunfullmäktige har beslutat.

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %
Organisation Period Utfall Målvärde Måluppfyllelse Målvärde 

Staden 

Borås Stad År 2018 7,4 7,5 101,33% 7,5 

Kommunstyrelsen År 2018 7,1 3,3 -15,15% 7,5 

Lokalförsörjningsnämnden År 2018 5,8 5 84% 7,5 

Samhällsbyggnadsnämnden År 2018 5,2 5,5 105,45% 7,5 

Servicenämnden År 2018 4,6 4,5 97,78% 7,5 

Tekniska nämnden År 2018 8,4 5 32% 7,5 

Miljö- och 
konsumentnämnden 

År 2018 6,1 4,5 64,44% 7,5 

4 Sveriges Kommuner och Landsting; God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting, Cirkulär 2004:46.
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Organisation Period Utfall Målvärde Måluppfyllelse Målvärde 
Staden

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

År 2018 7,6 6,5 83,08% 7,5 

Kulturnämnden År 2018 4,6 4 85% 7,5 

Förskolenämnden År 2018 9,3 7,5 76% 7,5 

Grundskolenämnden År 2018 6,3 5,5 85,45% 7,5 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

År 2018 4,7 4 82,5% 7,5 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

År 2018 6,8 6 86,67% 7,5 

Arbetslivsnämnden År 2018 3 4,5 133,33% 7,5 

Sociala omsorgsnämnden År 2018 8,9 8 88,75% 7,5 

Vård- och äldrenämnden År 2018 10 8 75% 7,5 

Tabell 1. Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % 

2.3 Resultaträkning
Stadsrevisionen bedömer att resultaträkningen redovisar samtliga intäkter och kostnader och ger 
en rättvisande bild av årets resultat samt hur det egna kapitalet har förändrats under 
räkenskapsåret. Stadsrevisionen noterar att nämnderna i driftredovisningen redovisar ett 
underskott på 67,1 mnkr. Tilläggsanslag har beviljats med 30,3 mnkr enligt årsredovisningens 
driftsredovisning. Stadsrevisionen noterar att två beslut har fattats i Kommunfullmäktige gällande
utökade kommunbidrag, 20 mnkr till Grundskolenämnden (KF 2018-03-22) samt 6 mnkr till 
Sociala omsorgsnämnden (KF 2018-06-20). Stadsrevisionen noterar att för flera belopp som 
sammantaget uppgår till 4,3 mnkr saknas beslutsunderlag från Kommunfullmäktige som styrker 
budgetförändringar. För flera av budgetförändringarna har enbart beslut fattats i 
Kommunstyrelsen. Därutöver har Miljö- och konsumentnämnden, efter avstämning med 
Stadsledningskansliet, bokfört statsbidrag gällande byggbonus som kommunbidrag. Beloppet 
uppgår till 3 510 tkr i ekonomisystemet.

Enligt 5 kap 1 § punkt 2 ska Kommunfullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt för kommunen såsom exempelvis budget, skatt och andra viktiga 
ekonomiska frågor. Stadsrevisionen bedömer att detta är ett avsteg från kommunallagen.
Stadsrevisionen noterar att det innebär att den totala budgeten för Borås Stad i ekonomisystemet
inte är korrekt gentemot avstämning i årsredovisningen.

Resultaträkningen följer RKR 4.2 om värdering och redovisning av årets skatteintäkter, RKR 
6.2 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar, RKR 15.1 Redovisning av 
lånekostnader samt RKR 19 Nedskrivningar. En avvikelse mot RKR:s rekommendationer
gällande resultaträkningen redovisas nedan.

2.3.1 Leasing 
Enligt RKR 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal ska objekt, vilka innehas till följd av ett
leasingavtal som klassificeras som finansiellt, redovisas hos leasingtagaren som en 
anläggningstillgång i balansräkningen. Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter ska hos 
leasingtagaren redovisas som en skuld. Borås Stad redovisar inte sina leasade objekt som en 
anläggningstillgång i balansräkningen utan endast som en leasingkostnad i resultaträkningen. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %
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2.3 Resultaträkning
Stadsrevisionen bedömer att resultaträkningen redovisar samtliga intäkter och kostnader och ger en 
rättvisande bild av årets resultat samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. 
Stadsrevisionen noterar att nämnderna i driftredovisningen redovisar ett underskott på 67,1 mnkr. 
Tilläggsanslag har beviljats med 30,3 mnkr enligt årsredovisningens driftsredovisning. Stadsrevisionen 
noterar att två beslut har fattats i Kommunfullmäktige gällande utökade kommunbidrag, 20 mnkr 
till Grundskolenämnden (KF 2018-03-22) samt 6 mnkr till Sociala omsorgsnämnden (KF 2018-
06-20). Stadsrevisionen noterar att för följande budgetförändringar saknas beslutsunderlag från 
Kommunfullmäktige som styrker budgetförändring:

• Fritids- och folkhälsonämnden, fritid- och folkhälsoramen, + 700 tkr

Flytt av kommunbidrag +300 tkr från Vård- och äldrenämnden. Flytt av kommunbidrag
mellan Fritids- och folkhälsonämndens ramar +400 tkr. Beslut nämndbudget 2018,
ärendenummer KS 2017-00077

• Fritids- och folkhälsonämnden, bidragsramen, -400 tkr

Flytt av kommunbidrag mellan Fritids- och folkhälsonämndens ramar -400 tkr. Beslut
nämndbudget 2018, ärendenummer KS 2017-00077

• Tekniska nämnden +1 754 tkr

Utökat kommunbidrag +1 754 tkr, vilket avser justering för verkliga kapitalkostnader för
2018. Tekniska nämnden hade med det i sin delårsrapport men Kommunstyrelsen har inte
fått med kommunbidragsförändringen i själva ärendet delårsrapport januari – april 2018,
ärendenummer 2018-00382

• Sociala omsorgsnämnden -3 900 tkr

Flytt av kommunbidrag till Vård- och äldrenämnden -9 900 tkr. Beslut nämndbudget
2018, ärendenummer KS 2017-00077

• Vård- och äldrenämnden +9 600 tkr

Flytt av kommunbidrag +9 900 tkr från Sociala omsorgsnämnden. Flytt av kommunbidrag -300
tkr till Fritids- och folkhälsonämndens fritidsram. Beslut nämndbudget 2018, ärendenummer 
KS 2017-00077

För budgetförändringarna har enbart beslut fattats i Kommunstyrelsen. Därutöver har Miljö- 
och konsumentnämnden, efter avstämning med Stadsledningskansliet, infört utbetalt statsbidrag 
(byggbonus) som kommunbidrag. Beloppet uppgår till 3 510 tkr i ekonomisystemet. 

Enligt 5 kap 1 § punkt 2 ska Kommunfullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen såsom exempelvis budget, skatt och andra viktiga ekonomiska 
frågor. Stadsrevisionen bedömer att detta är ett avsteg från kommunallagen. Stadsrevisionen noterar 
att det innebär att den totala budgeten för Borås Stad i ekonomisystemet inte är korrekt gentemot 
avstämning i årsredovisningen. 

Resultaträkningen följer RKR 4.2 om värdering och redovisning av årets skatteintäkter, RKR 6.2 
Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar, RKR 15.1 Redovisning av lånekostnader 
samt RKR 19 Nedskrivningar. En avvikelse mot RKR:s rekommendationer gällande resultaträkningen 
redovisas nedan. 
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2.3.1 Leasing 
Enligt RKR 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal ska objekt, vilka innehas till följd av ett 
leasingavtal som klassificeras som finansiellt, redovisas hos leasingtagaren som en anläggningstillgång 
i balansräkningen. Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter ska hos leasingtagaren redovisas 
som en skuld. Borås Stad redovisar inte sina leasade objekt som en anläggningstillgång i balansräkningen 
utan endast som en leasingkostnad i resultaträkningen. 
Upplysningar ska lämnas om finansiella leasingavtal överstigande tre år. I Borås Stads årsredovisning 
har samtliga hyres-/leasingavtal betraktats som operationella och bokförts direkt som kostnader, 
och finansiella leasingavtal finns inte redovisade i balansräkningen. En sammanställning av externa 
hyreskostnader för objekt över 500 tkr görs under rubriken ”tillämpade redovisningsprinciper”. 
Bedömningen är att Borås Stad inte följer RKR:s rekommendation 13.2 fullt ut. 

2.4 Balansräkning
Stadsrevisionen bedömer att balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 
I sammandrag redovisas stadens samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på 
balansdagen. Även övriga ansvarsförbindelser tas upp inom linjen. 

Vid granskningen av bokslutet har bilagor och specifikationer inte funnits i tillräcklig omfattning. Detta 
har medfört att Stadsrevisionen har fått begära in en rad kompletteringar. Bilagor och specifikationer 
till bokslutsposter behöver förbättras till kommande år i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt 
KRL 3 kap 5§ framgår att för varje sammandragen post i balansräkningen som inte klart framgår 
av bokföringen ska de belopp som ingår i posten specificeras i en särskild förteckning.

Avvikelser mot KRL och RKR:s rekommendationer gällande balansräkningen redovisas nedan.

2.4.1 Verifikationer
För varje ekonomisk händelse ska det finnas en verifikation. Har en kommun eller ett landsting tagit 
emot en uppgift om den ekonomiska händelsen i den form som anges i KRL 10 § första stycket, ska 
denna uppgift, i förekommande fall kompletterad med uppgifter enligt andra stycket, användas som 
verifikation. Om det behövs med hänsyn till arten av den mottagna verifikationen, får bokföringen 
i stället grundas på en särskilt upprättad hänvisningsverifikation.

Verifikationen ska innefatta uppgift om när den har sammanställts, när den ekonomiska händelsen 
har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande 
fall ska verifikationen även innefatta upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat 
till grund för den ekonomiska händelsen samt var dessa finns tillgängliga.

Borås Stads redovisning har tre större ekonomiska händelser som inte har verifierats utförligt i den 
form som lagen anger. Dessa avvikelser är:

• Förskottsbetalning gällande busskort till anställda där hela underlaget inte verifierats fullt ut
• Upplupen löneskatt, pensionsinlösen där underlagen är felaktigt beräknade, se även 2.4.3

Pensioner avseende särskild löneskatt
• Ackumulerad upplösning av investeringsbidrag som inte verifierats

2.4.2 Andra avsättningar 
Enligt RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelse, ska upplysningar lämnas för varje avsättning. 
Ny avsättning för år 2018 har gjorts på 20 mnkr och avser sommarlovskort för kollektivtrafik, ett 
projekt i fyra år med start år 2019. Avsättningen saknar underlag, upplysningar och ansvarsförbindelse 
i enlighet med RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelse. 
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2.4.3 Pensioner
Enligt RKR:s rekommendation 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser, ska 
det framgå av förvaltningsberättelsen vilka tillgångsslag som förvaltade pensionsmedel placerats i 
och vilken avkastning som uppnåtts. Förvaltningsberättelsen i Borås Stads årsredovisning innehåller 
inte den informationen, eftersom ingen finansiell placering för pensionsändamål görs. 

Enligt RKR:s rekommendation 2.2 Särskild avtalspension och visstidspension ska de olika slag av 
pensionsförmåner som finns upptagna under posten avsättningar specificeras i en not till balansräkningen. 
I not ska anges kompletterande information om antalet visstidsförordnanden och särskilda villkor 
som avviker från vad som är normalt. Även i RIPS 17 finns en särskild bilaga gällande riktlinjer för 
beräkning av pensionsskuld för förtroendevalda. Beräkningen är korrekt uppställt enligt RKR:s 
rekommendation i årsredovisningen. 

Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt på 24,26 % är totalt 494 mnkr för kommunen. 
Specifikationen har ett underlag för den särskilda löneskatten där den är beräknad på 24,8 % 
istället för 24,26 %.

Avsättningen för framtida pensioner intjänade t o m 1997 har minskats med totalt 185 mnkr och
en ny avsättning har gjorts med 100 mnkr. Den utgående balansen uppgår därmed till 156 mnkr. 
Minskningen utgörs av en försäkringslösning, där ett avtal finns med KPA pensionsförsäkring AB 
om ”engångsbetald försäkringslösning intjänad pensionsrätt för Borås Stad”. Stadsrevisionen noterar 
att avsättningens storlek på 100 mnkr inte motiveras i underlaget för specifikationen.

Den nya avsättningen på 100 mnkr, som minskat kommunens resultat i motsvarande grad, har 
godkänts av Kommunstyrelsen (2019-04-08) och föreslås godkännas av Kommunfullmäktige 
i samband med behandlingen av årsredovisningen. Borås Stad har under ett antal år gjort extra 
avsättningar avseende pensioner intjänade före år 1997-12-31. Denna avsättning utgör en del av den 
pensionsskuld som enligt lag om kommunal redovisning ska redovisas som ansvarsförbindelse (den 
s.k. blandmodellen). Blandmodellen har varit omdiskuterad, och det har blivit vanligt att kommuner 
gör extra avsättningar. Förfarandet överensstämmer med vedertagen redovisningspraxis i andra
verksamheter, men går alltså emot gällande lagstiftning för kommunal redovisning.

2.4.4 Komponentavskrivningar
Enligt skriften RKR Komponentavskrivningar ska byggnader, gator och vägar skrivas av genom 
komponentavskrivning. I RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar, uttrycks ett krav på tillämpning av 
komponentavskrivning. I redovisningsprinciperna ska upplysas om vilka avvägningar och prioriteringar 
som har gjorts och hur långt man har kommit i processen att gå över till komponentavskrivning. 
Av praktiska skäl anser RKR att övergången till komponentavskrivning bör vara framåtriktad, 
därför är bokfört värde vid senast föregående bokslut i normalfallet som utgör utgångspunkten för 
fördelning på olika komponenter.

I årsredovisningens avsnitt om tillämpade redovisningsprinciper framgår att man från och med år 
2014 har tillämpat komponentavskrivning för nya fastigheter och anläggningar. Från och med år 
2017 tillämpas komponentavskrivning för samtliga fastigheter i Borås Stad. För gator, vägar och 
parker är samtliga nya objekt införda med komponentavskrivning (K3). För äldre objekt tillämpas ej 
komponentavskrivning och efter omfattande utredning av Tekniska förvaltningen kommer detta heller 
inte att genomföras, då skillnaden blev marginell jämfört med om komponentavskrivningar införs. 
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2.4.5 Exploateringsredovisning
Exploateringsredovisningen av Viared Västra har granskats av extern konsult år 2016. Granskningen 
visade att exploateringsredovisningen för Viared Västra sker i enlighet med god redovisningssed i 
kommunal verksamhet. Redovisningen av exploateringsredovisningen för år 2018 är likadan som 
2016 och 2017.

Ytterligare tomter har sålts under året, totalt 15 tomter, uppgående till ett ackumulerat värde av 241,9 
mnkr i området Västra Viared. Nettoredovisningen för området uppgår till ett negativt värde på 
46 mnkr. Gällande Norra Viared är sex av sju tomter sålda, ackumulerat värde t o m 2018 för 45,8 
mnkr. Nettoredovisningen för området uppgår till ett positivt värde på 13,4 mnkr.
Därutöver har två tomter sålts i Nordskogen för 7,9 mnkr. Nettoredovisningen för området uppgår 
till ett negativt värde på 24,1 mnkr. 

Exploateringsredovisningen kan därmed anses uppfylla kraven på god redovisningssed.

2.5 Sammanställd redovisning/koncernredovisning
Bedömningen är att årets sammanställda redovisning har upprättats på ett korrekt sätt innebärande 
att interna poster har eliminerats. Underlaget till koncernredovisningen är tillfredsställande och 
konsolideringen har gjorts med sådan noggrannhet att redovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 
bild av koncernens resultat och ställning per balansdagen.

Stadsrevisionen vill framhålla vikten av att den finansiella informationen till Kommunfullmäktige 
med utgångspunkt från koncernredovisningen ger en rättvisande bild av Borås Stads riskexponering. 
Internbanken gör all upplåning för kommunkoncernen och eftersträvar att låna ut till kommunens 
bolag till marknadsmässig räntesats. Internbankens upplåning sker genom externupplåning som består 
av emissioner av certifikat och obligationer på kapitalmarknaden samt finansiering hos Kommuninvest. 

Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Finansverksamheten i Borås Stad år 2018. 
Finansverksamheten i Borås Stad hanterar inte kommunkoncernens övergripande finansiella strategi 
utan enbart den snävare definierade ”finansverksamheten”. Granskningen visar att Borås Stads 
finansverksamhet är tillfredsställande i flera avseenden. 

Stadsrevisionen kan dock konstatera att kommunövergripande förbättringar krävs inom bl.a. följande 
områden.

Borås Stad saknar en långsiktig finansstrategi för kommunkoncernen. Borås Stad behöver ta fram en 
långsiktig finansiell strategi inför kommande utmaningar gällande exempelvis tillväxt och förändringar 
i befolkningsstrukturen. Det är enligt Stadsrevisionens bedömning oklart hur elprisrisker och 
pensionsrisker hanteras i Borås Stad. Stadsrevisionen kan konstatera att dessa risker inte hanteras 
av internbanken, trots den nära kopplingen till finansiella risker. Det är enligt Stadsrevisionen 
väsentligt att Borås Stad även hanterar risker avseende elpris och pensioner på ett ändamålsenligt sätt. 
Granskningen visar att Borås Stad utifrån politiskt fattade beslut valt att hantera investeringen av 
Energi- och Miljöcenter (EMC) separat från övriga finansförvaltningen. Det är enligt Stadsrevisionens 
bedömning centralt att Kommunstyrelsen säkerställer att de pågående stora investeringarna inom 
EMC följs upp minst lika noggrant som övriga Kommunkoncernen.

Stadsrevisionen har under året beställt den finansiella profilen från Kommunforskning i Västsverige 
(KFI) som är en finansiell jämförelse av kommunerna i Västra Götaland och Hallands län 2015-2017. 
Enligt rapporten har Borås Stad för närvarande (2017) en god ekonomisk hushållning, men det krävs 
åtgärder för anpassa sig till större investeringar, vikande konjunktur och förändringar i demografin. 
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Stadsrevisionen vill framhålla att Borås Stad som koncern har en betydande skuldsättning. Som 
ägare av de kommunala bolagen är det ytterst Borås Stad som tar riskerna vid lånefinansiering av 
investeringar. Kommunens långfristiga skulder uppgår till 35 mnkr (31 mnkr år 2017), medan 
koncernens långfristiga skulder uppgår till 5 806 mnkr (ökning med 929 mnkr). Internbankens 
totala utlåning till bolagen uppgick 2018-12-31 till 8 259 mnkr (ökning med 1 509 mnkr). Denna 
ökning består främst i utlåning till Borås Energi och Miljö AB med en ökning på 900 mnkr samt 
utlåning till AB Bostäder på 250 mnkr. Dessutom ökade utlåningen till Borås Elnät AB, AB 
Sandhultbostäder och IBAB-koncernen med omkring 100 mnkr vardera. 

Av årsredovisning 2018 framgår det att den sammanställda eliminerade balansomslutningen var 17 
600 mnkr. Balansomslutningen ökar årligen i takt med ökad investeringsnivå. Nettoinvesteringarna 
uppgick under 2018 till hela 3 000 mnkr. Investeringstakten är hög både i kommunen och i bolagen, 
allra högst i Borås Energi och Miljö AB till följd av investeringen på Sobacken i nytt kraftvärme- och 
avloppsreningsverk. I årsredovisningen framgår vidare att:

”Bolagen står sammantaget för en betydande del av kommunkoncernens totala balansomslutning. Om 
justering görs för internbankens upp- och utlåning, som syftar till att förse bolagen med finansiering, 
utgör bolagens balansomslutning cirka 59 % av totalen.” 

Stadsrevisionen noterar att den sammanställda soliditeten för koncernen uppgår till 34 % (37 % år 
2017) exklusive pensionsåtaganden, men något mål för den sammanställda koncernens soliditet finns 
inte. God ekonomisk hushållning ska gälla även för koncernen. Stadsrevisionen kan konstatera att god 
ekonomisk hushållning inte behandlas på koncernövergripande nivå inom ramen för årsredovisningen.

Stadsrevisionen noterar att den finansiella analysen i årsredovisningen har utvecklats när det gäller den 
sammanställda redovisningen, koncernens resultat och finansiella ställning. Eftersom verksamheten 
som bedrivs i bolagsform är av betydande omfattning med stora investeringar och en hög andel 
lånefinansiering är fortsatt utveckling av stor vikt för att kunna göra en helhetsbedömning

En avvikelse mot RKR:s rekommendationer gällande den sammanställda redovisningen redovisas 
nedan.

2.5.1 Sammanställd redovisning
Enligt RKR 8.2 Sammanställd redovisning, ska den gemensamma förvaltningsberättelsen upplysa om 
väsentliga personalförhållanden i kommunkoncernen. Stadsrevisionen bedömning är att upplysningar 
om bolagens personalförhållanden till viss del finns med i Borås Stads årsredovisning. I avsnittet 
personalredovisning redovisas sjukfrånvaro och personalomsättning för sju bolag. Stadsrevisionen 
noterar att det fortfarande saknas en sammanställning av totalt antal anställda i koncernen i 
personalredovisningen. 
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2.6 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är i allt väsentligt korrekt uppställd, men saknar posten utbetalning av bidrag 
till statlig infrastruktur i enlighet med RKR 16.2 Redovisning av kassaflöden. 
RKR 16.2 anger hur redovisning av kassaflöden ska upprättas. Utformningen följer RKR:s 
rekommendationer med undantag för punkten utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur.
Anledningen till att bidrag till statlig infrastruktur ska redovisas under egen rubrik och på egen rad 
är att dessa ekonomiska händelser inte är hänförbara till någon av de andra sektorerna samt att en 
separat redovisning underlättar jämförelse över tid och mellan olika redovisningsenheter. 

För att underlätta förståelsen och informationsvärdet av kassaflödesanalysen bör tilläggsupplysningar 
lämnas i tillräcklig omfattning. Väsentliga betalningsflödespåverkande händelser, exempelvis omfattande 
exploateringsverksamhet, större investeringar m.m. som avviker från det normala bör kommenteras. 
Rörelsekapitalets förändringar ska specificeras enligt RKR 16.2. Stadsrevisionen kan konstatera att 
inga noter/upplysningar finns till den redovisade kassaflödesanalysen. 

2.7 Investeringsredovisning
Investeringsredovisningen ger en god information om godkänd utgift, förbrukade medel vid årets 
början och slut samt återstående medel. Investeringarna uppgår till 821,2 mnkr år 2018 för Borås Stad 
(495 mnkr år 2017). En stor del av investeringarna, 320 mnkr, tillhör den pedagogiska verksamheten.

2.8 Övriga iakttagelser 
I Borås Stads årsredovisning framhålls att den i första hand är ett analyserande beslutsunderlag för 
Kommunfullmäktige, men att årsredovisningen successivt ska utvecklas för att kunna ge information till 
en vidare målgrupp. Stadsrevisionen konstaterar att andra viktiga användare, såsom kommuninvånare, 
organisationer, staten m fl., bör beaktas vid utformning av årsredovisningen. Detta är intressenter 
vilka på olika sätt tillhandahåller resurser till kommunen. Genom detta synsätt säkerställs att 
årsredovisningen blir tillräckligt informativ för olika användare. En tydligare struktur, analys och 
ökad tillgänglighet ska eftersträvas. Stadsrevisionen bedömer att denna utvecklingsprocess är väsentlig.

Utöver en utveckling av huvuddokumentet bör en kortfattad pedagogisk version av årsredovisningen som 
kommuniceras genom stadens hemsida också upprättas. Stadsrevisionen noterar att årsredovisningen 
ökat till 167 sidor (inklusive bilagor 202 sidor) från årsredovisning 2017 som uppgick till 150 sidor.
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3 Sammanfattande bedömning
Bedömning av om årsredovisningen är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel 
som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt 
beslutsfattande, har genomförts.

Förvaltningsberättelse
Stadsrevisionen noterar att Borås Stad inte har upprättat riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
i enlighet med kommunallagen, dock har skrivningar om god ekonomisk hushållning förekommit 
i såväl Kommunfullmäktiges budget såsom uppdaterade riktlinjer för finansverksamheten.

Årets bokslutsprocess och avlämning av Borås Stads årsredovisning har inte fortlöpt enligt lämnad 
tidplan från ansvariga tjänstemän. Stadsrevisionen har därmed haft mycket knapp tid att granska 
såväl bokslut som årsredovisning. Det är väsentligt att Stadsrevisionen får tillräckligt med tid för 
att kunna genomföra en rimlig granskning av årsredovisningen som grund för bedömning.

Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stads nämnder inte har uppnått målvärden för 19 av 30 indikatorer 
som Kommunfullmäktige har fastställt, vilket motsvarar 63 % (65 % år 2017). För tre indikatorer 
anges inget utfall utan redovisas senare under nästkommande år. Dessa räknas med i ej uppnådda 
målvärden för indikatorer då Stadsrevisionen inte kan uttala sig om dem med revisionell säkerhet. 

Stadsrevisionen konstaterar att av 35 uppdrag som Kommunfullmäktige givit nämnder och 
Kommunstyrelsen 2018 har 13 inte genomförts, vilket motsvarar 37 % (30 % år 2017). Andelen 
uppdrag som slutförts år 2018 har försämrats från tidigare år. Stadsrevisionen noterar att över en 
tredjedel av uppdragen inte är genomförda.

Stadsrevisionen konstaterar att det föreligger brister i måluppfyllelse när det gäller Kommunfullmäktiges 
indikatorer och i genomförandet av Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelsen/nämnderna. 
Stadsrevisionen bedömer att analysen av avvikelserna när det gäller indikatorerna är otillräcklig. 

Borås Stads årsredovisning lämnar i allt väsentligt upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen. Ett utvecklingsområde är att förbättra förklaringar 
och noter gällande öronmärkningar och balanskravsutredning.

Stadsrevisionen konstaterar att ett av tre finansiella mål inte är uppnått. Det långsiktiga målet om 
soliditeten uppnås inte.

Gällande väsentliga personalförhållanden redovisas inte sjukfrånvaron för män och kvinnor samt 
sjukfrånvaro för åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år, 50 år eller äldre i enlighet med 4 kap 1§ 1a KRL. 



Resultaträkning
Stadsrevisionen noterar att det saknas beslutsunderlag från Kommunfullmäktige som styrker 
budgetförändringar avseende totalt 4,3 mnkr. För flera av budgetförändringarna har enbart beslut 
fattats i Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen såsom exempelvis budget, skatt och andra viktiga ekonomiska 
frågor (kommunallagen 5 kap 1§ punkt 2). Stadsrevisionen bedömer att detta är ett avsteg från 
kommunallagen.

Borås Stad redovisar inte sina leasade objekt som en anläggningstillgång i balansräkningen utan 
endast som en leasingkostnad i resultaträkningen. Stadsrevisionen bedömer att årsredovisningen 
gör avsteg från delar av RKR:s rekommendationer avseende RKR 13.2 Redovisning av finansiella 
hyres-/leasingavtalen.

Balansräkning
Stadsrevisionen noterar att Borås Stads årsredovisning har tre större ekonomiska händelser som inte 
har verifierats utförligt i den form som KRL anger. 

Ny avsättning för år 2018 har gjorts på 20 mnkr och avser sommarlovskort för kollektivtrafik, ett 
projekt i fyra år med start år 2019. Avsättningen saknar underlag, upplysningar och ansvarsförbindelse 
i enlighet med RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelse.

Avsättningen till framtida pensioner utgörs av en försäkringslösning på 100 mnkr, där ett avtal finns 
med KPA pensionsförsäkring AB. Stadsrevisionen noterar att avsättningens storlek inte motiveras 
i underlaget för specifikationen. Den nya avsättningen på 100 mnkr minskar kommunens resultat 
i motsvarande grad.

Stadsrevisionen bedömer att årsredovisningen gör ett mindre avsteg från delar av RKR:s rekommendationer 
avseende komponentavskrivningar när det gäller äldre gator och vägar i enlighet med RKR 11.4 
Materiella anläggningstillgångar. 

Sammanställd redovisning
Stadsrevisionen vill framhålla vikten av att den finansiella informationen till Kommunfullmäktige 
med utgångspunkt från koncernredovisningen ger en rättvisande bild av Borås Stads riskexponering. 
Stadsrevisionen vill framhålla att Borås Stad som koncern har en betydande skuldsättning. Som 
ägare av de kommunala bolagen är det ytterst Borås Stad som tar riskerna vid lånefinansiering av 
investeringar. Stadsrevisionen noterar att den finansiella analysen i årsredovisningen har utvecklats när 
det gäller den sammanställda redovisningen, koncernens resultat och finansiella ställning. Eftersom 
verksamheten som bedrivs i bolagsform är av betydande omfattning med stora investeringar och en 
hög andel lånefinansiering är fortsatt utveckling av stor vikt för att kunna göra en helhetsbedömning.
Stadsrevisionen noterar att den sammanställda soliditeten för koncernen uppgår till 34 % (37 % år 
2017) exklusive pensionsåtaganden, men något mål för den sammanställda koncernens soliditet finns 
inte. God ekonomisk hushållning ska gälla även för koncernen. Stadsrevisionen kan konstatera att god 
ekonomisk hushållning inte behandlas på koncernövergripande nivå inom ramen för årsredovisningen.

Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i finansverksamheten i Borås Stad år 2018. 
Granskningen visar att Borås Stads finansverksamhet är tillfredsställande i flera avseenden.
Stadsrevisionen kan dock konstatera att förbättringar krävs inom bl.a. följande områden. Borås Stad 
saknar en långsiktig finansstrategi. Borås Stad behöver ta fram en långsiktig
finansiell strategi inför kommande utmaningar gällande exempelvis tillväxt och förändringar
i befolkningsstrukturen. Det är enligt Stadsrevisionens bedömning centralt att Kommunstyrelsen 
säkerställer att de pågående stora investeringarna inom EMC följs upp minst lika noggrant som 
övriga Kommunkoncernen.
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Kassaflödesanalysen är i allt väsentligt korrekt uppställd, men saknar posten utbetalning av bidrag 
till statlig infrastruktur i enlighet med RKR 16.2 Redovisning av kassaflöden. 
RKR 16.2 anger hur redovisning av kassaflöden ska upprättas. Stadsrevisionen kan konstatera att 
inga noter/upplysningar finns till den redovisade kassaflödesanalysen.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Borås Stads årsredovisning i huvudsak är upprättad 
enligt God redovisningssed, lagen om kommunal redovisning, kommunallagen och Rådets för 
kommunal redovisnings rekommendationer. Resultat, ekonomisk ställning och räkenskaper redovisas 
på ett i huvudsak rättvisande sätt. Balanskravet är uppfyllt. 

Andreas Ekelund Anna Sandström
Revisionschef Granskningsledare

Certifierad kommunal yrkesrevisor
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Stadsrevisionen
Besöksadress Sturegatan 42  Postadress 501 80 Borås

Telefon 033-35 71 54    e-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Avfallstaxa - hushåll inför 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Avfallstaxa - hushåll höjs med 1,8 % från och med den 1 januari 2020. 

Datum 

2019-07-31 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-07-31 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-08-07 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00589 3.3.3.0 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 

Datum 

2019-06-13 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E3 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-08-19 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00589 3.3.3.0 

Kommunfullmäktige 

Avfallstaxa - hushåll inför 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avfallstaxa hushåll höjs med 1,8 % från och med den 1 januari 2020.     

Ärendet i sin helhet 

Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2020 föreslå en höjning av 

Avfallstaxa - hushåll med 1,8 %, i enlighet med konsumentprisindex. Bolaget 

ansöker nu om Kommunfullmäktiges godkännande. 

Prishöjningen behövs då Borås Energi och Miljö AB investerar i en ny 

förbehandlingsanläggning för matavfall. Höjningen behövs även för att 

förbättra inpasseringssystemen till återvinningscentralerna samt för att möta 

ökat allmänt prisläge och ökade drivmedelskostnader.      

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2019-08-19

2. Fullmäktigeskrivelse, 2019-08-19

3. Borås Energi och Miljö AB:s framställan, 2019-06-11

4. Borås Energi och Miljö AB:s styrelseprotokoll, 2019-05-28

Samverkan 

- 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 



Dokument: 
Sammanträdesdag: 
Tid: 

Plats: 

Beslutande: 

Protokoll 
2019-05-28 
13:00-20:45 
Sjöbo Vattenverk 

Kent Hedberg (S) Ordförande 
Ulrik Nilsson (M) förste vice ordförande 
Eva Theen-Johansson (MP), andre vice ordförande 
(MP) 
Hanne Jensen (S) §88-§105, kl 13:00-18:55 
Jessica Eriksson (S) ersätter Hanne Jensen (S) 
§106-§117
Magnus Olofsson (S)
Emil Bertilsson (C) §88-§106, kl. 13:00-19:00
Martin Neuman (S) ersätter Emil Bertilsson (C),
§107-§117, kl. 19:00-20:45
Carl-Axel Rudd (L)
Nils-Åke Björklund (M)
Jolly Bou Rahal (M)
Jonas Ellerstrand (SO)
Lennart Andreasson (V)

� BORflS .. 
"t _y enERGl�MILJO 
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Ersättare: 
Jessica Eriksson §88-§105 
Martin Neuman (S) §88-§106 
Erzulina Yngvesson (S) §88-§105, 
13:00-18:55 
Inge Pettersson (S) 
Stefan Medin (M) 
Jessica Bjuren (M) 
Per-Jonas Carlsson (KO) 
Anita Persson (V) 

Övriga 
Ewa Bideberg tf. VD 
§88-§116
Jonas Halmberg, 
Kommunikationschef 
Fredrik Larsson, Ekonomichef 
Göran Carlsson, Projektchef 
Pia Eriksson, tf. HR-chef 
Per Karlsson, VA chef 
Anders Broden, affärsanalytiker 
Göran Glans, AO chef Återvinning 
Peder Jonsson, Transport 
Mattias Fredriksson, Vision 
Linda Wilhelmsson, Sekreterare 

Styrelsemötet inleddes med en guidning på Sjöbo Vattenverk 

Omfattning 

§88-§117

§ 88. Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ulrik Nilsson 

§89. Godkännande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med nedan ändring 

Tillägg VD rekrytering 

Borås Energi och Miljö AB Besöksadress Västerlångg. 10 (kontor), Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor) Postadress Box 1713, 501 17 Borås Växel 033 35 81 00 Kundcenter 020 97 
U oo ,., o,, ,s n" ,."', ,Ofu@OO,asem.se o.,. "' s,os,,.ss,o '"''', ,.,,, ""°'"" M =•·•o,uom.,o 

/t:.,J/ tAf 
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§ 90. Frågor från allmänheten

Linda Wilhelmsson informerade om att inga frågor har inkommit 

FÖRETAGET 

Information 

§91. GDPR

På styrelsemötet den 24 maj 2018 utsågs det två stycken datskyddsombud till bolaget 
enligt riktlinjer från Borås Stad. Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 
2018 och ersätter gällande personuppgiftslag (PuL). 

Magnus Blomqvist och Dan Bodin, Dataskyddsombud från Sjuhärads 
kommunalförbund redovisade för bolagets GDPR arbete. 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att godkänna informationen 

§ 92. Upphandlingskategorier

Fredrik Larsson informerade om ett beslut som togs av styrelsen den 26 april 2018 
gällande bolagets rutiner vid upphandlingar. 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att notera att de tagit del av informationen 

§ 93. VA-taxans utveckling och sanering Gässlösa/Viskan

Per Karlsson redovisade för VA - taxans utveckling och om att det förs en dialog med 
Borås Stad om hur framtida kostnader ska finansieras då det föreligger stora 
kostnader med slamlaguner, sanering och rivning av Gässlösa samt sanering av 
Viskan. 
Beslut om VA taxan kommer att tas på styrelsemöte under hösten när 
finansieringsfrågan är utred med Borås Stad. 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att fortsätta beredningen av ärendet i samräd med Boräs Stad 



Beslut 

§ 94. Genomgång ev. stämmodirektiv

Genomgång av nya stämmodirektiv efter årsstämman 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att notera att de tagit del av informationen 

§ 95. Omprövning VD - instruktion

3 (11) 

Instruktionen för verkställande direktör i Borås Energi och Miljö AB skall omprövas 
varje år. Nytt förslag är utsänd med kallelsen. Anders Broden redogjorde för 
förslagen till revidering. 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att fastställa den reviderade VD-instruktionen 

§ 96. Omprövning av eventuell arbetsfördelning inom styrelsen
och styrelsens arbetsordning

Instruktionen gällande omprövning av eventuell arbetsfördelning inom styrelsen och 
styrelsens arbetsordning skall omprövas varje år. Nytt förslag är utsänd med 
kallelsen. 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att godkänna förändringarna i styrelsens arbetsordning 

§ 97. Avfallstaxa -hushåll 2020

Avfallstaxan kommer att höjas med 1,8 % från och med 2020-01-01. D v s  enligt 
konsumentprisindex. 

För att fortsätta utveckla avfallshanteringen och även framöver säkerställa rimliga 
behandlingskostnader satsar vi på en ny förbehandlingsanläggning för matavfall. 

Vi förbättrar även inpasseringssystemen till återvinningscentralerna. Det allmänna 
prisläget och bland annat ökande drivmedelspriser är också orsaker till prisjusteringen 



Ytterligare prisförändringar kan ske på tilläggstjänster 

Beslut 

Styrelsen beslöt 
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att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den nya Avfallstaxan 
- hushäll 2020

att ge VD i uppdrag att höja taxan med 1,8 % frän och med
2020-01-01

§ 98. Årsrapport Fjärrvärme 2019

Fredrik Larsson redogjorde för årsrapport fjärrvärme 2019 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att godkänna ärsrapport fjärrvärme 2019 

§ 99. SWOT

Jonas Holmberg redogjorde för den samordnade SWOT, gällande 2019/2020, som 
styrelsen arbetat fram under strategidagarna i april och som ledningsgruppen arbetat 
fram tillsammans med chefsgruppen. 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att godkänna den upprättade SWOT analysen att användas som underlag för 
utarbetandet av handlingsplaner 

§ 100. Affärsplan

Fredrik Larsson redovisade för affärsplanen och beslut om denna kommer att tas på 
styrelsemötet i juni 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att bordlägga beslut om affärsplan till styrelsemötet i juni 



Rapporter 

§ 101. Månadsrapport april

Fredrik Larsson redogjorde det ekonomiska utfallet för april 2019. 
Resultatet efter finansiella poster blev -1,5 mnkr jämfört mot 
budget 0,9 mnkr, en negativ avvikelse på -2,4 mnkr. 

5 (11) 

Det ackumulerade utfallet för jan-april visar 58,2 mnkr jämfört mot budget på 65,9 
mnkr. En negativ avvikelse på 7,7 mnkr. 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att lägga mfmadsrapporten till dagens protokoll 

EKONOMI 

Information 

§ 102. Tertialrapport och prognos för verksamhetsområdet

Fredrik Larsson presenterade det ekonomiska resultatet för tertial 1 2019. 
Utfallet för tertial 1 blev 58,2 mnkr. Budget för tertial 1 var 65,9 mnkr. En negativ 
avvikelse på 7,7 mnkr mot budget. 
Prognosen för år 2019 är 10,0 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot årsbudget på 
9,9 mnkr. 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att notera till protokollet att styrelsen blivit informerad 

§ 103. Likviditet och upplåning

Fredrik Larsson redogjorde för likviditet och företagets lån. Kreditlimit för bolaget är 
1580 mnkr varav 1110 mnkr var utnyttjat per den 30/4 2019. Kvarvarande 
låneutrymme är 470 mnkr. 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att notera till protokollet att styrelsen blivit informerad 



6 (11) 

§ 104. Investeringar

Fredrik Larsson redogjorde för pågående investeringar. Investeringar för januari -
april uppgick till 58,3 mnkr. Totalt budgeterat för investeringar 2019 är 260 mnkr. 

Nettoinvestering i EMC är 3271 mnkr per den 30/4 2019 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att notera till protokollet att styrelsen blivit informerad 

§ 105. Intern Kontroll

Fredrik Larsson redogjorde för det interna kontrollarbetet som är uppstartat 
tillsammans med PWC. 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att notera till protokollet att styrelsen blivit informerad 

§ 106. Risk

Anders Broden redogjorde för förslag på revidering av riskpolicy för Bolaget 
Vidare informerade Anders om vad en rimlig nivå är på riskmandat. Beslut om 
riskmandat kommer att tas på kommande styrelsemöte. 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att godkänna framlagd reviderad riskpolicy för Bor§s Energi och Miljö AB 
att göra tillägg i riskpolicyn gällande IT 
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TEKNIK OCH MILJÖ 

Information 

§ 107. EMC

Göran Carlsson informerade om den övergripande statusen för EMC samt viktiga händelser 
kommande period. Vidare informerade Göran om ekonomin samt topp 5 riskerna i 
projektet. 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att notera att de tagit del av informationen 

Beslut 

§ 108. Reinvestering av fjärrvärmeledningar Kilsundsgatan

Befintlig ledning är byggd 1965 och är av typen Betongelementkulvert och är av 
dimensionen DN 500. Ledningen klassas i riskklass 4. I vår Förnyelsestrategi av 
fjärrvärmenätet har varje ledningssträcka i ledningsregistret getts en risknivå på en 
skala från 1 till 5 där 5 anger högsta risken. 

Huvudledningen i Kilsundsgatan är en av två utmatningsledningar från Ryaverket, 
alltså en mycket viktig ledning i fjärrvärmenätet. Det har varit ett antal läckor på 

servisledningar i anslutning till ledningen och under hösten 2018 gjordes en reparation 
i en kammare. I samband med provtryckningen som utfördes efter reparationsarbetet 
uppstod en större läcka på ledningen. Det har tidigare genomförts 
statusundersökningar på ledningen och dessa visar på punktvis minskad godstjocklek 
på mediaröret pga. av rost. Den beräknade livslängden på den typ av 
fjärrvärmeledningar är 50-70 år enligt Energiföretagens underhållshandbok. 
Projektförslag är att reinvestera ledningssträckan mellan kammare 7003 och 7007 en 
sträcka ca 260 m. Kostnaden för reinvestering beräknas till 11 500 000 kr. 
Reinvestering kommer att belasta reinvesteringspotten fjärrvärmeledningar 2019. 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att ge VD i uppdrag att genomföra projekt Reinvestering fjärrvärmeledning 
Kilsundsgatan till en kostnad av 11 500 000 kr 



§ 109. Tryckstegringsstation Gånghester

När närvärmenätet i Dalsjöfors ansluts till centrala fjärrvärmenätet 2008 
dimensionerades växlarstationen och ledningsnätet för de kunder som fanns i 
Dalsjöfors och för en trolig framtida expansion. 
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Under dimensioneringen av ledningen konstaterades att Dalsjöfors inte går att ansluta 
utan en tryckväxling på grund av topografin. Förstudien som genomfördes inför 
beslutet 2008 visade att med den tänkta fjärrvärmeleveransen räckte det att bygga 
växlarstationen på Strömsdal men om det i framtiden blir större leveranser eller lägre 
temperaturdifferensen behövs en tryckstegringsstation byggas för att säkra 
leveranserna. 

Vi har i dag nått den punkt där inte enbart Strömsdals växlarstationens pumpar klarar 
av att försörja Dalsjöfors nätet med erforderlig tryckuppsättning. 

Projektförslag är att bygga en tryckstegringsstation i Gånghester och på så sätt 
komma tillrätta med kundstörningar och möjliggöra en ytterligare expansion av 
fjärrvärmeleveranserna i Dalsjöfors och Gånghester. Byggnationen av 
tryckstegringsstation möjliggör även en minskning av användandet av 
hetvattencentralen Hultasjön som är en fossilbränsleeldad anläggning. 

Kostnaden för byggnation av tryckstegringsstation beräknas till 7 000 000 kr. 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att ge VD i uppdrag att genomföra projekt Tryckstegringsstation G§nghester till 
en kostnad av 7 000 000 kr 

§110. Tryckstegringsstation Göta

Huvuddelen av fjärrvärmeleveranserna sker från Sobacken/Ryaverket och när inte 
produktion- eller distributionskapaciteten räcker till startas spetsanläggningar (HVC 
Hultasjön och HVC Viared) samt tryckstegringsstationer för att öka 
distributionskapaciteten i fjärrvärmenätet 
Av de tryckstegringsstationer som finns idag används två (Skogstomtsparken och 
Lasarettet) för att öka distributionskapaciteten inom Borås. Övriga 
tryckstegringsstationer används för ytterområden (Fristad, Viared-Sandared). 

De områdena inom Borås som är styrande för start av spetsproduktion och 
tryckstegringsstationer är de sydöstra delarna av Borås, (Trandared, Dammsvedjan, 
Hedvigsborg samt Dalsjöfors). Fjärrvärmenätets uppbyggnad är maskat nät (det går 
att leverera till samma punkt från flera håll) och det finns två vägar för att distribuera 
fjärrvärme till sydöstra delarna. På en av dem finns ovan nämnda 
tryckstegringsstationer (Skogstomtsparken och Lasarettet) och på denna 
inmatningsväg återfinns även HVC Hultasjön. 

Att det saknas tryckstegring på en av inmatningsledningarna ger upphov till en 
osymmetrisk flödes bild i fjärrvärmenätet, det går olika mycket vatten i fram- och 
returledningarna. När tryckstegringsstationerna körs görs inte detta på ett optimalt 
sätt. Ökningen av distributionskapaciteten trycker undan/ tillbaka en del av det flöde 
som normalt skulle kommit via den andra inmatningsledningen och för att kompensera 
för detta behöver distributionspumparna på Ryaverket köras hårdare. 
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Då det finns begränsningar i distributionskapacitet räcker det inte bara med att pumpa 
hårdare utan även spetsanläggningen HVC Hultasjön behöver startas för att säkra 
leveranserna i sydöstra delarna trots att det inte råder någon effektbrist i 
produktionen. 

Projektförslag är att med ovan beskrivna problem bör en tryckstegringsstation byggas 
på den inmatningsväg som idag saknar tryckstegring. Att bygga denna öka 
distributionskapaciteten till de sydöstra delarna av Borås och detta kommer att 
resultera i en minskning av användandet av HVC Hultasjön och en mer 
kostnadseffektiv distribution då endast den del av fjärrvärmenätet som är i behov av 
ökad pumpning förses med detta. 
Kostnaden för byggnationen av tryckstegringsstation och uppdimensionering av 
fjärrvärmeledning i Kärrgatan beräknas till 10 000 000 kr. 
Byggnationen är upptagen i Borås Energi och Miljös investeringsbudget för 2018 med 
10 000 000 kr under namnet Förstärkning FV-nät Hedvigsborg 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att ge VD i uppdrag att genomföra projekt Tryckstegringsstation Göta till en 
kostnad av 10 000 000 kr 

§ 111. Upphandling och omhändertagande av biogödsel

Nuvarande avtal gällande transport, hantering och avsättning av biogödsel till lantbruk 
löper ur den sista oktober i år och ett nytt avtal behöver upphandlas. 

Uppdraget innebär att entreprenören tar hand om allt biogödsel som produceras på 
Sobacken och ansvarar för hela kedjan, från hämtning till spridning. Entreprenören 
ska i egen regi anskaffa arealer för avsättning genom att anskaffa/kontakta 
lantbrukare som i sin tur ansvarar för arealer 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att delegera till VD att slutföra upphandling och teckna avtal avseende 
omhändertagande av biogödsel. 

KOMMUNIKATION OCH FÖRSÄLJNING 

Information 

§ 112. Invigning EMC

Jonas Holmberg redogjorde för invigning av EMC. Invigningen kommer att vara den 
12 september mellan kl. 11:30-15:00 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att notera att de tagit del av informationen 



PERSONAL 

Information 

§ 113. Arbetsmiljö

Pia Eriksson redogjorde för bolagets arbetsmiljöarbete, 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att notera att de tagit del av informationen 

§ 114. Återkoppling Vattenstämman 14-15 maj

Martin Neuman sammanfattade Vattenstämman 14-15 maj. 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att notera att de tagit del av informationen 

§ 115. Återkoppling Avfall Sveriges årsmöte 21-22 maj
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Inge Pettersson och Ulrik Nilsson sammanfattade Avfall Sveriges årsmöte 21-22 maj. 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att notera att de tagit del av informationen 

§ 116. VD Informerar

Ewa informerade om den 25 september kommer Tingsrätten att ta upp ärendet 
gällande irländska avfallet. 

Vidare informerade Ewa om att ett svar är inskickat på den JO anmälan. 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att notera att de tagit del av informationen 
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§ 117. VD Rekrytering

Ewa Bideberg lämnade sammanträdet när denna punkt behandlades. 

Kent Hedberg redovisade för den kravprofil samt tidsaxel som rekryteringsgruppen 

arbetat fram. 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att godkänna kravprofilen samt tidsaxeln 

Vid protokollet 

Justerat: 

ent� 
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Borås Energi och Miljö AB    Besöksadress Västerlångg. 10 (kontor), Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)    Postadress Box 1713, 501 17 Borås  

Växel 033 35 81 00    Kundcenter 020 97 13 00    Fax 033 35 71 61  E-post kund@borasem.se   Org nr 556527-5590    Ingår i Borås Stadshus AB

www.borasem.se 

Till Kommunfullmäktige 

BESLUTSFÖRSLAG Avfallstaxa-hushåll 2020 

Avfallstaxa - hushåll inför 2020 

Kunderna har efterfrågat och önskat att prisaviseringen inför nästa år görs 

senast 6 månader innan årsskiftet. De behöver ha kännedom om 2020 års 

avfallskostnader då många gör sina egna budgetar och förhandlingar med 

sina hyresgäster efter sommaren.   

Avfallstaxan kommer att höjas med 1,8 % från och med 2020-01-01. D v s 

enligt konsumentprisindex.  

För att fortsätta utveckla avfallshanteringen och även framöver säkerställa 

rimliga behandlingskostnader satsar vi på en ny förbehandlingsanläggning för 

matavfall.  

Vi förbättrar även inpasseringssystemen till återvinningscentralerna. Det 

allmänna prisläget och bland annat ökande drivmedelspriser är också orsaker 

till prisjusteringen 

Ytterligare prisförändringar kan ske på tilläggstjänster. 

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 

besluta 

att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den nya 

Avfallstaxan – hushåll 2020  

att ge VD i uppdrag att höja taxan med 1,8 % från och med  

2020-01-01 

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

Ewa Bideberg 

Tf Verkställande Direktör 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Försäkringslösning av intjänad pensionsrätt 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Placering i försäkringslösning av intjänad pensionsrätt t o m den 31 december 

1997 upp till högst 100 miljoner kronor inklusive löneskatt godkänns. 

Datum 

2019-07-31 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-08-07 Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-08-07 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2017-00366 043 Programområde 001 

Handläggare: Carina Andell 

Datum 

2019-06-25 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E4 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Carina Andell 
Handläggare 
033 357192 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-08-19 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00366 043 

Försäkringslösning av intjänad pensionsrätt 

Kommunstyrelsens beslut 

Placering i försäkringslösning av intjänad pensionsrätt t o m den 31 december 

1997 upp till högst 100 miljoner kronor inklusive löneskatt godkänns.      

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen föreslås besluta om att placera upp till 100 miljoner kronor 

inklusive löneskatt i en försäkringslösning av intjänad pensionsrätt. Placeringen 

innebär att Borås Stad försäkrar bort en del av den pensionsskuld intjänad t.o.m 

1997-12-31 som kommunen har. Försäkringslösningen görs, i enlighet med 

genomförd upphandling, hos KPA Pensionsförsäkring AB (Publ) och bedöms 

vara en lämplig placering då den reducerar risker i pensionsskulden, främst 

livslängdsrisk och ränterisk, till en attraktiv prisnivå och garanterad avkastning. 

Kommunen har en försiktig och konservativ syn på risk och Kommunstyrelsen 

bedömer att det inte är aktuellt att skapa en egen pensionsmedelsförvaltning. 

Hittills har enligt tidigare beslut i Kommunstyrelsen 665 miljoner kronor 

inklusive löneskatt placerats i försäkringslösning. Beloppet om 100 miljoner 

kronor inryms i den resultatmässiga avsättning som Kommunfullmäktige 

godkänt i årsredovisningen för 2018.   

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 2019-08-19

2. Beslutsförslag, 2019-08-19

3. Avtal med KPA, 2018-10-18

Samverkan 

- 

Beslutet expedieras till 

- 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Stadsledningskansliet 
Koncerninköp 
Rasmus Lundqvist 

Ärendenummer 

2016/IN0046 

POSTADRESS 

501 80 Borås 

KP A Pensionsförsäkring AB 
Att: Elisabeth Andersson 
Östgötagatan 90 
106 85 Stockholm 

Avtal Engångsbetald försäkringslösning intjänad 
pensionsrätt (IPR) för Borås Stad 

Avtalet upphör 2018-11-14. Borås Stad förlänger härmed avtalet med befintliga 
avtalsvillkor t o m 2019-11-14. 

Vänligen meddela skriftligt att Ni accepterar en förlängning av avtalet genom 
underskrift nedan. Detta dokument utfärdas i två exemplar varav parterna tar ett 
vardera. 

Köpare: 

Borås Stad 

Orgnr: 2120000-1561 

Datum: 

A 

BESÖKSADRESS 

Kungsgatan 57 
WEBBPLATS 

boras.se 

Säljare: 

KPA Pensionsförsäkring AB 

Orgnr: 516401-6544 

E-POST 

upphandling@boras.se 
TELEFON 

033-35 70 00 vx 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Svar på motion av Anne Rapinoja (V) och Tommy 

Josefsson (V): Motion om att utreda en 

biokolanläggning i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen bifalls. 

Datum 

2019-07-31 Tom Andersson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-08-07 Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00830 1.1.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Evelina Pirs 

Datum 

2019-06-11 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E5 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
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Datum 

2019-08-19 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00830 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Anne Rapinoja (V) och Tommy 

Josefsson (V): Motion om att utreda en 

biokolanläggning i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen bifalls.      

Sammanfattning 

Bakgrund 
Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-11-22 lämnat in förslaget att Borås Stad utreder 
förutsättningar för att kunna anlägga en biokolanläggning i syfte att 
omvandla trädgårdsavfall till biokol.  

Kommunstyrelsen delar motionärernas och remissinstansernas bedömning om 
fördelen med en biokolanläggning ur ett miljömässigt perspektiv, och ser 
positivt på att Borås Energi och Miljö AB utrett, och avser utreda vidare, som 
en naturlig del i bolagets uppdrag enligt ägardirektivet. 

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 
Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-11-22 lämnat in förslaget att Borås Stad utreder 
förutsättningar för att kunna anlägga en biokolanläggning i syfte att 
omvandla trädgårdsavfall till biokol. 

Remisser 
Motionen har skickats på remiss till Miljö- och Konsumentnämnden och till 
Borås Energi och Miljö AB. Båda remissinstanserna är positiva till motionen, 
och menar att en biokolanläggning skulle medföra miljömässiga fördelar med 
negativa utsläpp och minskade växthusgasutsläpp. En nackdel kan vara 
svårighet att få ekonomisk bärighet i satsningen.  

Borås Energi och Miljö AB har utrett frågan sedan tidigare, som en del i deras 
nuvarande uppdrag enligt ägardirektivet. Bolaget gick vid utredningen inte 
vidare just på grund av ekonomiska skäl, men man avser utreda frågan vidare 
framöver.  

Kommunstyrelsens bedömning 
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Kommunstyrelsen delar motionärernas och remissinstansernas bedömning om 
fördelen med en biokolanläggning ur ett miljömässigt perspektiv. 
Kommunstyrelsen ser positivt på att Borås Energi och Miljö AB utrett, och 
avser utreda vidare, som en naturlig del i bolagets uppdrag enligt ägardirektivet. 
Motionens förslag, att utreda förutsättningar för att kunna anlägga en 
biokolanläggning i syfte att omvandla trädgårdsavfall till biokol, uppfylls 
därmed.  

Beslutsunderlag 

1. Svar på motion, 2019-08-19

2. Beslutsförslag, 2019-08-19

3. Yttrande över motion från Borås Energi och Miljö AB, 2019-03-04

4. Yttrande över motion från Miljö- och Konsumentnämnden, 2019-02-27

5. Motion från Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V), 2018-11-21

Samverkan 

- 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 



Motion om att utreda en biokolanläggning i Borås 

I Högdalen i Stockholm invigdes i våras en världsunik biokolanläggning. Där blir 
stockholmarnas trädgårdsavfall till biokol, under produktionsprocessen bildas även 
klimatpositiv fjärrvärme. Biokol har fantastiska egenskaper som jordförbättringsmedel 
samtidigt som det motverkar klimatförändringarna genom att binda kol i marken i tusentals år. 

Eftersom klimathotet är en realitet och förvärras varje år, är det värdefullt om även Borås kan 
bidraga med en biokolanläggning som minskar mängden koldioxid i atmosfären, det vill säga 
verka som en kolsänka. Redan nu samlas trädgårdsavfall in vid återvinningscentralerna 
runtom i Borås kommun. Biokolanläggningen kan till exempel byggas på Sobacken och kan 
bli ytterligare ett komplement till klimatsmart fjärrvärme. 

Anläggningen för biokol bygger på en uråldrig idé i modern tappning. Det är en urban kolmila 
som skapar ett hållbart kretslopp när kvistar och grenar förkolnas genom pyrolys. Biokolet 
kan användas i trädgårdar och i stadens parker och planteringar. Det får träd och planteringar 
att må bättre, samtidigt som det bidrar till att motverka klimatförändringarna. När kolet binds 
i marken istället för att gå ut i luften som koldioxid, skapas en kolsänka. Biokol är med andra 
ord en fantastisk jordförbättrare som bidrar till att göra staden grönare på flera sätt. 

Vi föreslår därför att 
 Borås Stad utreder förutsättningar för att kunna anlägga en biokolanläggning i syfte att

omvandla trädgårdsavfall till biokol

Anne Rapinoja (V) 
Tommy Josefsson (V) 

Borås 2018-11-20 
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§ 64 Dnr: 2018-3723 

Motion om att utreda en biokolanläggning i Borås 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden översänder Ivliljöförvaltningens svar som sitt svar till 
Kommunstyrelsen. Miljöfö1valtningen bedömer att Borås Stad borde se positiv på 
motionens förslag och starta en utredning av de lokala förutsättningarna för en 
biokolanläggning i Borås. 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Ärendet 
Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har 
bett Borås Energi och Ivliljö AB och Miljö- och konsumentnämnden att yttra sig 
angående förslaget enligt motionen. Vänstetpartiet föreslår i sin motion att: 

"Borås Stad utreder förutsättningar för att kunna anlägga en biokolanläggning i syfte att 
omvandla trädgårdsavfall till biokol." 

Bakgrund biokol 
Biokol är en produkt som framställs genom pyrolys av trä. Pyrolys innebär att råvaran 
processas under hög temperatur och utan syre. På så sätt sker ingen förbränning (se 
processbilden i bilaga 1). Produkterna som uppstår är träkol, även kallat biokol, vissa 
gaser och oljor. Gasen med mera kan förbrännas. Från processen uppstår därmed värme 
från gasförbränningen och biokol som är träets restprodukt och som bland annat kan 
användas som jordförbättringsmaterial. Kolatomerna som sitter kvar i biokolet binds på 
sätt i marken utan att träet förmultnar under frisättning av växthusgaser. Det innebär att 
förnybar kol har tagits ur kretsloppet och bundits för längre tid i marken. 

Pyrolys är en gammal, känd process som har fått ny uppmärksamhet i och med att man 
har börjat leta efter möjligheter att skapa negativa växthusgasutsläpp. Idag finns det ett 
antal moderna anläggningar i Sverige och flera är under planering. Några exempel följer: 

Exempel på anläggningar 

Anläggningen i Stockholm, som även motionen hänvisar till, togs i bruk år 2017. Där 

planerar man också för en ny, större anläggning. Anläggningen tar tillvara kommunens 

och invånarnas trädgårdsavfall och biokolet återförs till invånarnas trädgårdar och 

stadens trädplanteringar. Värmen som produceras hamnar i fjärrvärmenätet. 

Anläggningen har kapacitet att producera 300 ton biokol om året vilket innebär att ca 

900 ton koldioxid har bundits upp. Enligt samtal med Jonas Dahllöf på Stockholm Stad 

har anläggningen fått kämpa med några tekniska problem och driftstopp som man nu 

hoppas är lösta (se bild på anläggningen i bilaga 1). Trots vissa svårigheter är 

grundinställningen till tekniken väldigt positiv och Jonas anser det som mycket troligt att 

Stockholm Stad kommer att satsa på fler anläggningar eller en större framöver. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 64 forts. Dnr: 2018-3723 

Miljöförvaltningens synpunkter 

Sverige och Borås står inför en enorm utmaning att minska utsläpp av koldioxid till 
atmosfaren. I samband med det, lyfts också behovet att ta tillbaka koldioxid ur luften för 
att minska den totala halten. Biokolproduktion är en av de få tekniska möjligheterna 
idag att skapa negativa utsläpp och lagra koldioxid. 

Miljöfö1valtningen ser följande fördelar med en möjlig satsning: 
• 

• 

• 

• 

• 

En av få möjligheter för Borås Stad att skapa negativa utsläpp. Tekniken är 
tillgänglig idag och kommunen har direkt rådighet över en sådan satsning. 
Tredubbel nytta med värmeproduktion, jordförbättring och utsläppsbindning . 
Satsningen har en stark symbohlc att Staden försöker bidra till en positiv 
utveckling. 
Ett faktiskt bidrag till att minska stadens växthusgasutsläpp. De cirka 200 000 
ton C02 som vägtrafiken står för idag kommer att bli svåra att minska i 
tillräckligt snabbt takt. Åtgärder som skapar negativa utsläpp kommer mycket 
sannohlct bli en del i det vanliga klimatarbetet i många kommuner. 
Kostnadseffektiviteten ser enligt en första grov jämförelse bra ut. Det innebär 
att man sannolikt inte tar pengar från andra, effektivare satsningar. 

Miljöförvaltningen ser följande nackdelar med en möjlig satsning: 
• Kostnadseffektiviteten är beroende av olika föiutsättningar. Dessa behöver

utredas för att kunna ge en bra uppskattning.
• Fjärrvärmeproduktionen måste passa in i det befintliga fjänvärmesystemet.
• Teknilcen är delvis fortfarande i ett pilotstadium. Både teknik och effektivitet är

under utvärdering.

Slutsats 

Utifrån de nämnda fördelar och nackdelar samt erfarenheter från befintliga 
anläggningar, anser 1Y1iljöfö1valtningen att Borås Stad borde se positiv på motionens 
förslag och starta en utredning av de lokala föiutsättningarna för en biokolsanläggning. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt fö1valtningens förslag 

Besluts underlag 

Bilaga 1: Bild på process och anläggning i Stockhohn (Grafik: Jonas Askergren, fakta: 
Linda Nohrstedt, foto: Jörgen Appelgren) 
1Y1iljöfö1valtningens tjänsteskrivelse 2019-01-28 

Utdragsbestyrkande 
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Biokolproduktion finns med i Stadens färdplan för fossilfrihet. Eftersom anläggningen 
inte har varit i kontinuerligt drift under en längre tid finns det inga siffror eller 
utvärderingar att ta del av. I en utredning ska KTH utvärdera biokolproduktion och 
bland andra även denna anläggning. I en teoretisk beräkning med konse1vativa siffror 
räknade man men en återbetalningstid på investeringen på cirka åtta år. Intäkterna består 
av fjänvärmeförsäljning och ersättning av annat jordförbättringsmaterial i kommunens 
trädplantering. 

En annan anläggning står sedan våren 2018 i Hammenhög i Skåne. Anläggningen 
kostade totalt 31 miljoner kronor (17 miljoner kronor via klimatklivet) och producerar 
ca 300 ton biokol per år. 

I Göteborg har man också tittat på en möjlig anläggning med en produktionsvolym på 
1500 ton biokol och 6 GWh värme per år. Tyvärr var det inte möjligt att få mer 
information om planerna innan denna skrivelse skulle lämnas in. 

Utanför Umeå planeras en storskalig anläggning som kan producera upp till 60 000 ton 
biokol per år. Biokolet är tänkt att användas i stålindustrin där den ersätter fossilt kol. 

Kostnadseffektivitet 

För att kunna bedöma om biokolstillverkning borde prioriteras högre eller likvärdigt i 
jämförelse med andra klimatinsatser är det viktigt att titta på hur stor utsläppsminskning 
per krona åtgärden ger och hur det står sig i jämförelse med andra åtgärder. 

Tyvärr finns det i dagsläge liten datamängd eftersom anläggningarna inte har varit i dt-i.ft 
så länge, men utvärdering är på gång. Jämförelsen är inte helt enkelt eftersom kostnad 
per utsläppsminskning bara tar hänsyn till investeringen, inte till löpande kostnader eller 
intäkter. Stockholms Stad gjorde en beräkning där man enligt inte1vjuuppgifter kom 
fram till en återbetalningstid på åtta år. Tiden är dock mycket beroende av 
fömtsättningarna som tex. möjligheten att sälja fjänvärmen, eventuell försäljning av 
biokolet och att det finns en användning inom den kommunala verksamheten. 

Holmsund Biocarbon Plan AB investerar 232 miljoner kronor (45% av 
investeringskostnaden från Klimatklivet) och planerar en produktion av ca 60 000 ton 
biokol/år vilket motsvarar ca 180 000 ton CO2. Med det blir kostnaden cirka 1,2 kr per 
kg CO2. Tar man hänsyn till utsläppsminskningen under anläggningens livstid, försiktigt 
räknad till 10 år, blir siffran 0,12 kr/kg CO2. 

Som jämförelse kan nämnas några exempel från utvärderingen av Klimatklivet 0<älla: 
Naturvårdsverket). Enligt utvärderingsrapporten som bedömer nyttan av Klimatklivet 
kräver biogasproduktion en investeringskostnad på cirka 0,6 kr/kg CO2e-reduktion, 
laddstationer minskar utsläpp för cirka 1 kr/kg CO2e och byte av bränsle från tex. 
oljeledning till pellets kan minska utsläpp för cirka 0,55 kr/kg CO2e. Bland de lägsta 
kostnaderna redovisas investering i cykel och gånginfrasttuktur men en kostnad på ca. 
0,35 kr/CO2e 0<älla: Natutvårdsverket). 
Även om beräkningen inte är helt enkelt och det ftnns osäkerheter, ger siffrorna en bild 
på storleksordningen när kostnadseffektivitet bedöms och jämförs. 

Utdragsbestyrkande 
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Så fungerar biokolsframställningen 
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2 Fllset matas In I reaktorn, dår det 
drivs framåt av en skruv. 

Tl?mpcraturglvare måtcr temperatu
ren I reaktorn och reglerar skruvens 
hastighet dårelter. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
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dår kolfOfenlngar eldas upp. 
Då förbrånns metangas, 
kolmonoxid och våtgas. 

8 Blokolet fylls 
automatiskt 

I såckar som hänger 
I en stållnlng. 

Om det blir ströma,.ibrott 
eller driftstopp stannar 
anlåggnlngen. Men tack 
vare ett batteri kan fläktarna 
fortsätta alt dJfva gaserna 
vidare så att pyrolys-
gasen förbränns, 

(Remissvaren skickas i elektronisk form till martin.jakobsson@boras.se gäma i både 
word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. Ange 
diarienummer KS 2018-00830 och remissinstansens namn i ämnesraden på e
postmeddelandet. ) 

Utdrags bestyrkande 
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1 ( 1) 

Bakgrund 
Anne Rapinoja (V)Tommy Josefsson (V) föreslår att Borås Stad utreder förutsättningar 
för att kunna anlägga en biokolanläggning i syfte att omvandla trädgårdsavfall till biokol. 

Huvudmannen för vatten och avlopp i Borås Stad, Borås Energi 
och Miljö, har tidigare undersökt möjligheterna för att producera biokol på Sobacken i 
Borås. Detta har först lett till en rapport framtagen 2016 av leverantörs- och 
utvecklingsbolaget Ekobalans, "Pyrolys av restflöden i Borås" (bil.1). 

Rapporten visade på goda möjligheter för en slamtork och pyrolysanläggning inklusive 
rökgasrening för behandling av en blandning av avloppsslam, park- och trädgårdsavfall 
och gödsel från hästar och Borås djurpark. Detta ledde vidare till en ansökan till 
"Klimatklivet", Naturvårdsverket. Tyvärr avslogs ansökan i slutet av 2018, av 
ekonomiska skäl. 

Metoden innebär att avfall förädlas till en produkt, biokol. Biokolet kan användas i 
stadens parker och rabatter, utgöra råvara för gödselfabrikanter och spridas som 
fosforgivare på åkermark. Biokol ökar också jordens bördighet. Då vattnet försvinner 
under processen minskar transportvolymer. Därtill, som motionen framhåller, så fungerar 
biokolet som en kolsänka. 

En fördel med pyrolys jämfört med andra metoder är att halterna av kadmium, andra 
tungmetaller och oönskade ämnen i slutprodukten, biokolet, starkt reduceras. 
Reduktionen för kadmium är över 90 %. Detta sker vid hög temperatur, 800 °C. Metoden 
bidrar därmed även till att rena kretsloppet för fosfor. 

Borås Energi och Miljö arbetar ständigt med att sluta kretsloppen i samhället och 
kommer att fortsätta utreda möjligheterna att etablera en biokolanläggning på Sobacken. 
Motionens syfte kan därmed anses vara uppfyllt. 

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

i.cfi:.nt!f--
Styrelsens ordförande 
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Datum 

2019-08-19 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00922 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Pirita Isegran 

(M), Annacarin Martinsson (M) och Anne-Marie Ekström 

(L): Fimpa rätt  Se dnr 2012-00539 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen förklaras besvarad.     

Ärendet i sin helhet 

Annette Carlson (M), Pirita Isegran (M), Annacarin Martinsson (M) och Anne- 
Marie Ekström (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 augusti 
2012 inlämnat rubricerad motion. 

I motionen föreslås att Tekniska nämnden ges i uppdrag att snarast sätta upp 
askkoppar på stadens alla papperskorgar. Motionen har varit remitterad till 
Tekniska nämnden som beslutar att bifalla motionen under förutsättning att 
nämnden får utökade anslag för de merkostnader som förväntas uppstå. 

Nämnden anförde då 2013  att askkoppar på allmän platsmark inte har funnits i 
Borås på många år. Inom offentliga och publika lokaler råder idag oftast 
rökförbud. De som väljer att röka får gå utanför lokalen där askkoppar 
anordnas av fastighetsägaren/verksamhetsutövaren. Sett ur ett hälsoperspektiv 
är det tveksamt att underlätta tillvaron för rökare. Det finns även en risk att 
askkoppar bidrar till en försämrad miljö för icke rökare genom dofter och rök 
från cigaretter som inte släckts ordentligt. Fimpas cigaretter på rätt sätt kan 
fimpen lika gärna läggas direkt i papperskorgarna där de ändå hamnar till slut då 
fimpmöjlighet oftast sitter i locket på papperskorgarna. Ska askkoppar sättas 
upp i staden kommer en förstärkning av Tekniska nämndens anslag för 
renhållning att krävas.  

Det har hänt en del sedan dess. Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. 
Den säger bland annat att det är förbjudet att röka på uteserveringar, i entréer 
till butiker och hotell med mera, på busshållplatser och perronger, på lekplatser 
och på badplatser. Idag har många restauranger, caféer och hotell egna 
askkoppar uppsatta som en service till sina gäster. Dessa måste tas bort före 
den 1 juli och dessutom måste den som har ansvar för till exempel serveringen 
sätta upp skyltar om att det är förbjudet att röka. En svårighet med den nya 
lagen är att den inte säger hur långt ifrån till exempel en uteservering eller en 
entré man får röka, bara att förbudet gäller på ytor där andra kan bli störda av 
rökningen. 



Borås Stad 
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Näringsidkarna i Borås har lyft frågan eftersom de vill följa lagen och samtidigt 
erbjuda sina gäster en bra service. Men lagen är svårtolkad vilket gör det svårt 
att göra rätt. Borås rent och snyggt, som arbetar för minskad nedskräpning, 
bjöd därför in både kommunala representanter, näringslivet och andra aktörer i 
centrum till en dialog om hur man tillsammans ska hantera den nya lagen. De 
konkreta åtgärderna som man kom fram till är att Borås rent och snyggt ska ta 
fram en karta där alla papperskorgar med fimpmöjligheter är utmärkta, så att 
näringsidkarna vet vart de ska hänvisa sina gäster. Borås rent och snyggt 
kommer också att titta på sätt att markera de papperskorgar som det går att 
fimpa i på ett mycket tydligt sätt så att rökarna lätt hittar dem på stan. Man kom 
också överens om att hålla dialogen mellan näringslivet och Borås Stad levande 
för att tillsammans hitta lösningar som fungerar på sikt både för dem som röker 
och dem som inte röker. 

Tekniska förvaltningen säger att Borås Stad idag har 60 papperskorgar med 
fimpmöjligheter i centrala Borås och det finns i dagsläget inga planer på att 
köpa in fler papperskorgar. Man kan behöva gå några meter, men täckningen är 
ändå väldigt bra. Sedan kan det mycket väl bli så att det kan behövas flytta på 
några papperskorgar för att de ska stå där de bäst behövs. 

Kommunstyrelsen håller med motionärerna att det är viktigt att hålla staden ren 

och snygg. Det gemensamma arbete som pågår mellan näringslivet, kommunen 

och andra aktörer visar på att frågan är viktig ur ett nedskräpnings- och 

serviceperspektiv men även den nya tobakslagen och folkhälsoaspekter måste 

vägas in.  

Om Tekniska nämnden i ett senare skede prioriterar att sätta upp ytterligare 

askkoppar i staden är det en fråga om prioritering inom befintliga ekonomiska 

ramar. Kommunstyrelsen har inte för avsikt att föreslå att Kommunfullmäktige 

ger nämnden ett sådant specifikt uppdrag men förutsätter att problemet med 

fimpar på gator och torg minimeras. Tydlig information om vilka möjligheter 

som finns med befintliga papperskorgar är ett bra sätt. 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse

2. Remissvar från Tekniska nämnden

3. Motionen

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 



MOTION 2012-08-16 

Fimpa rätt! 

Vi människor skräpar ner. Det har vi alltid gjort. För att minska nedskräpningen har det satts 

upp papperskorgar på lämpliga platser i Borås. Men trots att vi har papperskorgar möts vi 

ändå av den tråkiga synen av cigarettfimpar på stadens gator. I dagsläget finns det få 

askkoppar där rökare kan fimpa sina cigaretter. I Göteborg har man satt upp papperskorgar 

kombinerat med askkopp. Detta ger rökarna bra förutsättning att fimpa rätt. 

För att minska antalet felaktigt fimpade fimpar föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att: 

Ge i uppdrag åt Tekniska nämnden att snarast sätta upp askkoppar på stadens alla 

papperskorgar. 

Annette Carlson (M) 

Pirita Isegran (M) 

Annacarin Martinsson (M) 

Anne- Marie Ekström (FP) 

Bild: Papperskorg med askkopp i Göteborg. 

�moderaterna 

Folkpartietliberalema 

,__ 



BORÅS STAD 

Tekniska nämnden 

Protokollsutdrag 
Sammanträdes dag 
2013-01-24 

§ 8 2012/701 336 
Svar på motion om Fimpa rätt 
Tekniska nämnden har fått rnbricerade motion på remiss från 
Kommunstyrelsen. I motionen från Nya moderaterna och Fofä:partiet 
Liberalerna föreslås att snarast sätta upp askkoppar på stadens alla 
papperskorgar. 

Askkoppar på allmän platsmark har inte funnits i Borås på många år. Inom 
offentliga och publika lokaler råder idag oftast rökförbud. De som väljer att röka 
får gå utanför lokalen där askkoppar anordnats av 
fastighetsägaren/verksamhetsutövaren. 
Sett ur ett hälsoperspektiv är det tveksamt att underlätta tillvaron för rökare. Det 
finns även en risk att askkoppar bidrar till en försämrad miljö för icke rökare 
genom dofter och rök från cigaretter som inte släckts ordentligt. Fimpas 
cigaretter på rätt sätt kan fimpen lika gärna läggas direkt i papperskorgarna där 
de ändå hamnar till slut då fimpmöjlighet oftast sitter i locket på 
papperskorgarna. 
Ska askkoppar sättas upp i staden kommer en förstärkning av Tekniska 
nämndens anslag för renhållning att krävas. Med hänsyn till vad som framförts 
ovan är inte denna merkostnad motiverad. 

Kostnader för att utrnsta alla papperskorgar i Borås med fimplådor. 
Inom Borås kommun finns idag ca 400 papperskorgar inom park- och gatumark. 
Ca 300 av dessa finns i våra parker/lekplatser, övriga i centrum, bussterminaler 
och torgytor. Tekniska förvaltningen har begärt in pris från Servicekontoret för 
att erbjuda fimpmöjlighet där papperskorgar finns. Kostnaderna uppskattas 
enligt följande: 
Investeringskostnader enligt ovan för att erbjuda rökare att fimpa rätt blir ca 2.3 
mnkr. 
Ökade driftskostnader för tömning blir ca 700.000 kr/år. 
Undantas uppsättning av fimplådor i parker/lekplatser, blir motsvarande 
kostnader för investering ca 600.000 kr, ökade driftskostnader ca 175.000 kr/år. 

Yrkande 

Ordföranden Alexis Mouschopanis (M) yrkar på att under forntsättning att 
Tekniska nämnden får ökat anslag, både för investering och löpande 
driftskostnad bifalla motionen. 

Rose-Marie Liljenby Andersson (S) yrkar bifall till Tekniska fö1valtningens 
skrivelse den 5 december 2012, som anser att inte uppsättning av askkoppar är 
motiverat då befintliga papperskorgar fyller samma funktion forntsatt att 
fimparna släcks på rätt sätt innan de kastas. 



Propositionsordning 
Ordföranden Alexis Mouschopanis (M) ställer proposition på yrkandena och 
finner att Tekniska nämnden bifaller Alexis Mouschopanis (M) yrkande. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att under fo'r11tsättning att Tekniska nämnden får 
iikat ansla� både jo'r investering och lopande driftskostnad bifalla motionen. 

Socialdemokraterna, Vänste-rpartiet, Vägvalet och Mi!Jöpartiet reserverar s� till 
jo'rmån fo'r sitt yrkande. 

Vid protokollet 

Lisbeth Rehnlund 

Alexis Mouschopanis (NI) 
ordförande 

:Nlikael Wickberg (NI) 
justerare 

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 januari 2013. 

Rätt utdraget betygar 

Lisbeth Rehnlund 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Kv Carolus 1, Stora Kyrkogatan 4 - förhyrning av lokal 

för familjecentral för Förskoleförvaltningen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av lokal för 

familjecentral i Kv Carolus 1, Stora Kyrkogatan 4, för Förskolenämnden från 

den 1 januari 2020 med en avtalstid på 7 år och med en årlig hyresnivå på 

935 000 kronor. En förutsättning för beslut är att Förskolenämnden godkänner 

avtalsförslaget. 

Datum 

2019-07-31 Tom Andersson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-08-05 Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-08-07 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS  2019-00568 Programområde 005 

Handläggare: Annette Antonsson 

Datum 

2019-06-11 Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-08-19 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00568 2.6.4.0 

Kommunfullmäktige 

Kv Carolus 1, Stora Kyrkogatan 4 - förhyrning av lokal 

för familjecentral för Förskoleförvaltningen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av lokal för 

familjecentral i Kv Carolus 1, Stora Kyrkogatan 4, för Förskolenämnden från 

den 1 januari 2020 med en avtalstid på 7 år och med en årlig hyresnivå på 

935 000 kronor. En förutsättning för beslut är att Förskolenämnden godkänner 

avtalsförslaget.     

Ärendet i sin helhet 

Förskoleförvaltningen har i uppdrag att starta en familjecentral med central 

placering i staden. Lokalförsörjningsnämnden har som förslag att lokal av CS i 

Borås Förvaltning AB ska hyras för uppdraget. Det har pågått ett parallellt 

utredningsuppdrag i Förskoleförvaltningen samt mellan 

Lokalförsörjningsförvaltningen och fastighetsägaren och Förskoleförvaltningen 

har godkänt aktuell ritning daterad 2019-05-22. Eventuell 

verksamhetsanpassning som tillkommer efter denna fastslagna ritning blir en 

direkt kostnad för Förskoleförvaltningen. 

Den totala kostnaden för inhyrningen enligt förslag till avtal beräknas årligen 

uppgå till 935 000 kronor + index. Förskoleförvaltningen kommer att debiteras 

en årlig schablonkostnad enligt nuvarande internhyressystem som uppgår till 

961 480  kronor + index enligt Borås Stads budget. Föreslagen avtalstid är 7 år. 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse 2019-08-19

2. Skrivelse Förskolenämnden 2019-06-13

3. Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden 2019-05-27

4. Ritning 2019-05-22

5. Framställan Förskolenämnden 2018-09-24
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Beslut expedieras till 

Lokalförsörjningsnämnden 

Förskolenämnden 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Datum Instans 

2019-05-27 Lokalförsörjningsnämnden 

Thobias Mattsson 
Handläggare 

Dnr LFN 2018-00164 3.5.0.1 

033 357672 

Kv Carolus 1, Stora Kyrkogatan 4 - förhyrning av lokal 

för familjecentral för Förskoleförvaltningen 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under forntsättning att Förskolenämnden godkänner avtalsförslaget beslutar 

Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas till 

Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Förskoleförvaltningen har i uppdrag av Förskolenämnden att starta en 

familjecentral med central placering i staden. För att tillse detta uppdrag har 

Lokalförsö11ningsfö1-valtningen denna lokal att hyra av CS i Borås Fö1-valtning 

AB. 

I det utredningsarbete som pågått parallellt i Förskoleföt-valtningen, samt 

mellan fastighetsägaren och Lokalförsö11ningsfö1-valtningen har det fram

kommit följande behov; Ny total yta är 520 kvm, samt avtalstid om 7 år. 

Förskolefö1-valtningen har godkänt gällande ritning daterad 190522. Eventuell 

verksamhetsanpassning som tillkommer efter denna fastslagna ritning blir en 

direktkostnad för Förskoleförvaltningen. Ritningen bifogas som bilaga till 

ärendet. 

Förslag 

Fastighet Kv Carolus 1 

Adress Stora Kyrkogatan 4 

Hyresvärd 

Yta 

Hyra 

CS i Borås Förvaltning AB 

520 m2 

935 000 kr/år 

Index 100 % KPI 

Avtalstid 7 år. 

Prel. 

inflytt 

Moms 

2020-01-01 

Exkl. 

1 798 kr/m2 

24 mån 

uppsägning 

Schablon 1 849 kr m2 

3 års förlängning 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 

Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 

E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 



Borås Stad 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från F örskolefö1-valtningen

2. Ritning

Beslutet expedieras till 

1. F örskolenärnnden

2. Kommunstyrelsen

ca{L
Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

F örvaltningschef 
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FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN

lnk. 2018 -09- ·2 4 mIJ BORÅS STAD 
._.o_ .. _nr_ .. �_ .. 9_. !fi._. �-· 9_.Q_!.:x>_ ... _ .. ·

__:_
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F örskolefö1valtningen Datum 2018-09-24 

Lokal för familjecentral 
Förskolefö1valtningen har i uppdrag av Förskolenämnden att starta en familjecentral 
med central placering i staden. Förskolefö1valtningen hemställer Lokalförsörjnings
fö1valtningen att finna en ändamålsenlig lokal med central placering. 

Bilaga: Ritningar för tre centrala lokaler. Förskolenämnden ställer sig positiva till bi
lagda ritningar. Kontaktperson på Förskolefö1valtningen: Anna-Maria Isaksson, 033-
355393. 

Pernilla jerl esjö 
F ö1valtningschef 
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Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-06-13 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00076 1.1.3.0 

Start av fjärde familjecentral på central plats i Borås 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att starta en fjärde familjecentral på central plats i 

Borås.  Förskolenämnden tillstyrker avtalsförslaget från 

Lokalförsörjningsnämnden och familjecentralen förläggs därmed till Herkules 

vårdcentral.     

Reservationer/Protokollsanteckning 

Leif Häggblom lämnar in en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 3 till 

protokollet).     

Ärendet i sin helhet 

För närvarande finns det tre familjecentraler i Borås Stad som är placerade 

på Sjöbo, Norrby och Boda och som vänder sig till samtliga bosatta i Borås 

Stad. På familjecentralerna bedrivs verksamheten i samverkan mellan fem 

samlokaliserade verksamheter; öppen förskola, socialtjänst med 

inriktning mot förebyggande arbete, mödrahälsovård, barnhälsovård och 

bibliotek. 

Målsättningen med familjecentral och öppen förskola är att stödja föräldrar i 

föräldraskapet och främja en god och jämlik hälsoutveckling hos alla barn. 

Verksamheterna ska främja integration mellan olika folkgrupper och vänder sig 

främst till föräldrar som väntar barn eller har barn som ännu inte har börjat 

förskoleklass. Utifrån barn och familjers behov skapas verksamhet som utgår 

från ett befolkningsperspektiv med hög tillgänglighet och därigenom är behovet 

av ytterligare familjecentraler och öppna förskolor angeläget.   

Vid Förskolenämndens sammanträde 2017-06-20 beslutade nämnden att starta 

en familjecentral alternativt familjecentralsliknande verksamhet med central 

placering. 

I Budget 2019 under Verksamhet 2019 fastslår Kommunfullmäktige att 

Förskolenämnden i samverkan med Individ och familjeomsorgsnämnden ska 

starta en familjecentral på en central plats i Borås. Medel för den fjärde 

familjecentralen finns avsatta i Kommunstyrelsens Budget 2019. Den fjärde 

familjecentralen förläggs till Herkules vårdcentral i Borås.  
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Avtalsförslag: 

Fastighet: Kv Carolus 1 

Adress: Stora Kyrkogatan 4 

Hyresvärd: CS i Borås Förvaltning AB 

Yta: 520 m2 

Hyra: 935 000 kr/år, 1 798kr/m2, Scahblon 1 849 kr m2

Index: 100 % KPI 

Avtalstid: 7 år, 24 månaders uppsägning, 3 års förlängning 

Preliminär inflytt: 2020-01-01 

Moms: Exklusive     

Beslutsunderlag 

1. Budget 2019

2. Lokalförsörjningsnämndens beslut avseende Kv Carolus1, Stora

Kyrkogatan 4

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

Anderas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Ny beräkning ersättning fristående skolor och 

förskoleklass år 2015 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Ersättning per elev år 2015: 

Förskoleklass  3 091 kr/månad 

Grundskola åk 1-6  6 428 kr/månad 

Grundskola åk 7-9  7 713 kr/månad 

Retroaktiv ersättning avseende år 2015 utbetalas till: 

Stiftelsen Anden och Ordet  103 944 kr 

Internationella Engelska skolan i Sverige AB  358 200 kr 

Kunskapsskolan i  Sverige AB  385 746 kr 

Malmen Montessori   252 324 kr 

Datum 

2019-07-31 Anna Svalander 

Kommunalråd 

Datum 

2019-07-31 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-08-07 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2015-00333 611 Programområde 03 

Handläggare: Annette Antonsson 

Datum 

2019-06-17 Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-05-28 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00333 611 

Ny beräkning fristående skolor och förskoleklass år 

2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Ersättning per elev år 2015: 

Förskoleklass  3 091 kr/månad 

Grundskola åk 1-6  6 428 kr/månad 

Grundskola åk 7-9  7 713 kr/månad 

Retroaktiv ersättning avseende år 2015 utbetalas till: 

Stiftelsen Anden och Ordet  103 944 kr 

Internationella Engelska skolan i Sverige AB  358 200 kr 

Kunskapsskolan i  Sverige AB  385 746 kr 

Malmen Montessori   252 324 kr 

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

I dom den 8 april 2016 i mål nr 1644:15 biföll förvaltningsrätten Malmen 

Montessoris överklagande avseende bidrag till fristående förskola och skola för 

kalenderåret 2015. Det innebar att biträdande rektor, delar av 

utvecklingspedagog/utvecklingsledare och enhetschef elevhälsa skulle beräknas 

under kostnadsslaget undervisning. Förvaltningsrätten överlämnade målet till 

kommunstyrelsen i Borås för ny beräkning. 

Kommunstyrelsen gjorde ny beräkning där det faktiska antalet elever i 

årsredovisning 2015 användes i stället för de prognoser av elevantal som angavs 

i budget 2015. Till följd av att det faktiska elevantalet var högre än det 

prognostiserade blev det beräknade bidraget per elev enligt de förnyade 

beräkningarna lägre än det sedan tidigare beslutade och utbetalade bidraget. 

Kommunstyrelsen beslutade därför att inte bevilja ytterligare ersättning med 

anledning av den nya beräkningen. 

Malmen Montessori och Kunskapsskolan AB överklagade denna nya beräkning. 
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Förvaltningsrätten i Jönköping avslog överklagandena i dom 2017-02-15. 

Malmen Montessori överklagade till Kammarrätten i Jönköping. 

Kammarrätten upphävde förvaltningsrättens dom 2018-09-20 samt 

återförvisade målet till Borås stad för ny beräkning av grundbeloppet med 

utgångspunkt i kommunens budget för kalenderår 2015. 

Borås stad överklagade kammarrättens beslut 2018-10-04 och yrkade att Högsta 

förvaltningsdomstolen skulle meddela prövningstillstånd i målet. 

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade 16 maj 2019 att inte bevilja 

prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. 

Ny beräkning 

En ny beräkning avseende år 2015 har tagits fram avseende grundskola och 

förskoleklass. Som underlag har använts det ursprungliga beslutet med tillägg 

för kostnader för biträdande rektor, delar av enhetschef elevhälsa och 

utvecklingspedagog/utvecklingsledare.  

Ersättning per elev 

Förskoleklass: 

Ersättningen per elev är 3 091 kr/månad. 

Ersättningen en ökning med 1,9 % och 58 kr jämfört med ursprungligt beslut 

Bidraget för år 2015 är 37 090 kr. I bidraget ingår pålägg för administration med 

1 019 kr/år och 2 099 kr/år som momskompensation. 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 8 012 kr/ år och 

oförändrad jämfört med ursprungligt beslut. 

Grundskola åk 1-6: 

Ersättningen per elev är 6 428 kr/månad. 

Ersättningen en ökning med 1,0 % och 62 kr jämfört med ursprungligt beslut 

Bidraget för år 2015 är 77 130 kr. I bidraget ingår pålägg för administration med 

2 119 kr/år och 4 366 kr/år som momskompensation. 

Grundskola åk 7-9: 

Ersättningen per elev är 7 713 kr/månad. 

Ersättningen en ökning med 1,0 % och 74 kr jämfört med ursprungligt beslut 

Bidraget för år 2015 är 92 556 kr. I bidraget ingår pålägg för administration med 

2 543 kr/år och 5 239 kr/år som momskompensation. 

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 14 591 kr/ år och 

oförändrad jämfört med ursprungligt beslut. 
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Retroaktiv ersättning 

Den nya beräkningen innebär att de fristående har rätt till retroaktiv ersättning. 

Elevantalet som legat till grund för beräkningen avser verkligt antal i april och 

oktober 2015. Det totala beloppet per fristående skola uppgår till: 

Stiftelsen Anden och Ordet  103 944 kr 

Internationella Engelska skolan i Sverige AB 358 200 kr 

Kunskapsskolan i  Sverige AB  385 746 kr 

Malmen Montessori   252 324 kr 

Beslutsunderlag 

1. Högsta förvaltningsdomstolens beslut, 2019-05-20

2. Ny beräkning grundskola, år 2015

3. Ny beräkning förskoleklass, år 2015

4. Beräkning retroaktiv ersättning 2015

5. Besvärshänvisning

Beslutet expedieras till 

1. Kunskapsskolan, info@kunskapsskolan.se

2. Stiftelsen Anden och Ordet/Borås Kristna skola, info@bkskola.org

3. Montessoriskolan Malmen, info@malmen.com

4. Internationella Engelska skolan i Borås, info.boras@engelska.se

Anna Svalander 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

mailto:info@bkskola.org
mailto:info@malmen.com
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Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens 

avgörande står däimed fast. 

SKÄLEN FÖR A V GÖRANDET 

För att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva ett överklagande i ett mål av detta 

slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd kan ges av två skäl. Det första 

skälet är att ett avgörande i målet äi· viktigt för ledningen av rättstillämpningen. 

Det andra skälet är att det finns synnerliga skäl för en prövning, såsom att det 

finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror 

Besöksadress 
Birger Jarls torg 13 

Telefon 
08-561 676 00

Telefax 
08-561 678 20

103 17 Stockholm E-post:

hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se
www.hogstaforvaltningsdomstolen.se

Expeditionstid 
måndag - fredag 
08:00-16:30 
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på grovt förbiseende eller grovt misstag. Dessa bestämmelser om prövnings

tillstånd finns i 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971 :291). 

2 

Högsta förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram skäl att meddela 

prövningstillstånd. 

I avgörandet har deltagit justitieråden Kristina Ståhl, Inga-Lill Askersjö och 

Helena Rosen Andersson. 

Föredragande har varit justitiesekreteraren Sofia Hagström. 

-·



Grundskola

Budget SDN 2015:2

641 Administration 65 486   tkr

642 Skolmåltidsverksamhet 50 798   tkr

643 Elevvård 31 194   tkr

644 Skolskjutsar 41 547   tkr

645 Lokaler, hyra 136 868   tkr

645 Lokaler och fysisk miljö, övrigt 38 934   tkr

646 Undervisning 415 007   tkr

64710 Elevassistenter, särskild definition 23 913   tkr

64720 Elevassistenter, övriga 14 088   tkr

648 Läromedel, utrustning o skolbibliotek 33 980   tkr
Total budget SDN 2015:2 grundskola 
produktion 851 815   tkr

- ersättning små skolor på små orter 6 600-  tkr
- skolskjutsar 41 547-  tkr

Summa budget produktion 803 668   tkr

Poster som ej ingår i underlag:
641 Administration (exkl rektorer) 47 258-  tkr
Korrigering, biträdande rektorer mfl 6 653   tkr
Adm. I PO-pålägget 0,62% 2 175-  tkr
Lokalbank, saneringskonto, förstudier 1 624-  tkr
Kostnader för speciella verksamheter:

- Sjukhusskolan (BUP + lasarett) 2 671-  tkr
- Kommunikationsklass 10 700-  tkr
- A-resurs 2 870-  tkr
- Särskolesamordning 600-  tkr

61 244-  

Poster som ej ingår i grundbidrag
Elevassistenter enl särskild definition 23 913-  tkr
CFL Modersmål 16 701-  tkr
CFL Förberdelseklass 7 936-  tkr

48 550-  tkr

Summa korrigerad 109 794-  tkr

Underlag för grundbidrag 693 874   tkr
Lokalkostnad per elev: 14 591   kr

Underlag för grundbidrag per elev och år 74 860   kr

Pålägg för administration 2 246   kr

Pålägg för momskompensation 4 626   kr

Totalbelopp för grundbidrag per elev och år 81 732   kr

Ersättning år 1-6 kr/år 77 130   kr varav adm.pålägg 3 % 2 119   kr/år
varav momskomp 6 % 4 366   kr/år

Ersättning år 7-9 kr/år 92 556   kr varav adm.pålägg 3 % 2 543   kr/år
varav momskomp 6 % 5 239   kr/år

Ny ersättning
Ersättning år 1-6 kr/mån 6 428   kr
Ersättning år 7-9 kr/mån 7 713   kr

Ursprunglig ersättning 20150101-20150331
Ersättning år 1-6 kr/mån 6 376   kr
Ersättning år 7-9 kr/mån 7 651   kr

Differens/att utbetala jan-mars
Ersättning år 1-6 kr/mån 52   kr
Ersättning år 7-9 kr/mån 62   kr

Ursprunglig ersättning 20150401-20151231
Ersättning år 1-6 kr/mån 6 366   kr
Ersättning år 7-9 kr/mån 7 639   kr

Differens/att utbetala april-dec
Ersättning år 1-6 kr/mån 62   kr
Ersättning år 7-9 kr/mån 74   kr



FÖRSKOLEKLASS Totalt
vht 623
Kostnader:
Personal 36 184   
varav personalutveckling (konto 47) 263  
Lokal (konto 68) 9 710   
Material o övr tjänster 9 393   

55 287   
Intäkter
Avgifter 136   

Netto 55 151   

Resurser till förskoleklass 55 151   

Poster som ej ingår i underlag:
641 Administration, exkl rektorer 438-  
Korrigering, biträdande rektorer mfl 1 013   
Adm. I PO-pålägget 0,62% 160-  
Lokalbank, saneringskonto, förstudier - 
Insatser till elever med behov av särskilt stöd 1 457-  

1 042-  

Summa underlag för grundbelopp 54 109 tkr
Lokalkostnad per elev/år 8 012   kr

Prognostiserat antal barn i kommunens verksamhet 1 212   

Kommunens vistelsetid är 3,9 tim, bidrag utgår för 3 tim 41 174   tkr

Grundbelopp per barn 33 972   kr
3 % administration 1 019   

34 991   
6 % momskompensation 2 099   

37 090   kr

Ny ersättning 3 091   kr/mån

Ursprunglig ersättning 3 033   kr/mån

Differens/att utbetala 58   kr/mån



Beräkning retroaktiv ersättning 2015

Fristående elever 2015

Elevantal per åk april 2015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summa per skola

00BK-GR 11 21 9 10 10 11 13 14 15 18 48 312
00ES-GR 85 59 60 84 74 98 174 216
00KU-GR 38 52 99 92 104 87 180 102
00MA-GR 50 48 37 42 26 39 34 15 25 19 118 764
Totalsumma 61 69 46 52 159 161 206 205 218 222 521 394

Tillägg kr/mån
Jan-mars 58 52 52 52 52 52 52 62 62 62
April - juni 58 62 62 62 62 62 62 74 74 74

Elevantal per åk oktober 2015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

00BK-GR 8 15 23 13 10 12 7 19 17 16 55 632
00ES-GR 86 84 62 62 83 75 183 984
00KU-GR 32 59 93 119 89 101 205 644
00MA-GR 39 49 53 37 40 26 34 31 14 25 133 560
Totalsumma 47 64 76 50 168 181 196 231 203 217 578 820

Tillägg kr/mån
Juli - dec 58 62 62 62 62 62 62 74 74 74

Summa ersättning 37 584 47 406 44 004 36 384 116 874 122 394 143 364 186 204 179 076 186 924 1 100 214

Total summa per skola

Borås Kristna skola 103 944
Engelska skolan 358 200
Kunskapsskolan 385 746
Montessori Malmen 252 324

1 100 214
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Datum 

2019-05-28 
Instans 

Stadsledningskansliet 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

Besvärshänvisning 

Vill ni överklaga Kommunstyrelsens beslut skall ni skriva till Förvaltningsrätten 

i Jönköping och klaga över beslutet. 

Skrivelsen skall dock lämnas in till Kommunstyrelsen, 501 80 Borås. 

I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 

beslutet ska ändras. 

Överklagandet ska ha kommit in till Kommunstyrelsen inom tre veckor från det 

ni fick del av beslutet. 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

upphävs. 

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att utreda annan verksamhets placering i de 

förhyrda lokalerna. 

Datum 

2019-07-31 Anna Svalander 

Kommunalråd 

Datum 

2019-07-31 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-08-07 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2017-00642 282 Programområde 03 

Handläggare: Annette Antonsson 

Datum 

2019-07-05 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E9 
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Datum 

2019-08-19 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00642 282 

Kommunfullmäktige 

Förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

upphävs. 

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att utreda annan verksamhets placering i de 

förhyrda lokalerna. 

Ärendet  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-22  att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av lokaler i fastighet 

Kyllared 1:101 för evakuering av skolor.  

Efter vidare handläggning föreslog Lokalförsörjningsnämnden en annan 

lokalisering av evakueringsskola. Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-12 att 

bevilja ett investeringsanslag för den nya lokaliseringen av evakueringsskolan 

vid Gässlösavägen 56.  

Grundskolenämnden har behov av centrumnära grundskolelokaler.  

Lokalförsörjningsnämnden föreslog därför att Björkängsgymnasiet anpassas till 

grundskoleelever och att nuvarande elever på Björkängsgymnasiet flyttas till 

Kyllared. Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-22 att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av Kyllared 1:101 för 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut 

redovisades som ett anmälningsärende på Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens möte 2019-01-29.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  beslutade på  ett extrainsatt 

nämndsmöte 2019-06-19 att föreslå Kommunfullmäktige att tidigare beslut om 

förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

under perioden 15 juni 2019 till 31 december 2034 upphävs. Nämnden 

hemställer även att Lokalförsörjningsnämnden utreder annan lämplig 

verksamhets placering i Kyllared. 
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Under våren 2019 har förvaltningen bedrivit en utredning av gymnasieskolans 

framtid på uppdrag av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. En analys av 

befolkningsstatistiken visar på behovet av en ny gymnasieskola. Det finns också 

ett behov av omstrukturering av programstrukturen på samtliga 

gymnasieskolor. Forskning visar på negativa effekter av segregerade skolor, och 

i dagsläget finns det på Björkängsgymnasiet endast introduktionsprogram. För 

att kunna ge de elever som studerar introduktionsprogrammet likvärdiga 

förutsättningar till en högkvalitativ utbildning är ett viktigt steg att integrera 

utbildningen i befintliga gymnasieskolor. 

 Förvaltningen ser också ett vikande elevunderlag för Björkängsgymnasiet de 

kommande åren. I juni framkom det ny information inför flytten till Kyllared; 

svårigheter med busskommunikation till Kyllared, en rapport från 

Miljöförvaltningen som visar att det inte är långsiktigt lämpligt att bedriva 

skolverksamhet på Kyllared. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser  

även att det faktum att gymnasiechefen på Björkängsgymnasiet sagt upp sig 

minskar förutsättningarna för en effektiv styrning och ledning av skolan. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade därför 2019-06-19 om 

principer för lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås från och med 

augusti 2019. Beslutet innebär att introduktionsprogrammet flyttas till övriga 

gymnasieskolor med start hösten 2019 – vilket möjliggör den integrering som är 

eftersträvansvärd. 

Kommunstyrelsen anser att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden borde 

haft bättre framförhållning och haft dessa insikter redan tidigare istället för att 

föreslå en förändring  efter att hyresperioden redan börjat. Mot bakgrund av de 

skäl som framförs och med anledning av att Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden enligt Borås stads reglemente ansvarar för 

verksamheten föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att upphäva det 

tidigare beslutet att förhyrningen är avsedd för Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens verksamhet, samt att ge Lokalförsörjningsnämnden 

i uppdrag att utreda annan verksamhets placering i de förhyrda lokalerna. 

Beslutsunderlag 

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut om lokalisering av

introduktionsprogrammet i Borås, samtliga bilagor.

Anna Svalander 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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1. Grunduppdrag

1.1. Styrdokument - SL, förordningar, reglemente, budget 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter har flera lagar och styrdokument att 
förhålla sig till. Nedan presenteras de viktigaste och mest omfattande lagarna och styrdokumenten. 

Kommunallagen 
Kommunallagen reglerar kommunernas och landstingens organisation och ansvarsområden. Lagen 
reglerar bland annat likställighetsprincipen, sammanträdesregler, hur protokoll ska föras, initiativrätt, 
beredningskrav, delegering och beslutanderätt, anmälan av delegationsbeslut, jäv, ekonomisk 
förvaltning, revision, laglighetsprövning och intern styrning och kontroll. Kommunallagen ska 
tydliggöra de grundläggande demokratiska spelreglerna.  

Förvaltningslagen 

Lagen tydliggör krav på opartiskhet, omsorgsfull handläggning och enhetlig bedömning i olika 
avseenden. Förvaltningslagen anger även hur myndigheter ska handlägga sina ärenden samt ska 
bidra till att ge ett så korrekt underlag som möjligt för förvaltningsbesluten och därmed till att 
besluten blir riktiga i sak. Vidare ska lagen säkerställa att myndigheterna hjälper den enskilde att ta 
till vara sin rätt. Syftet är också att motverka att förvaltningsförfarandet tar för lång tid och att 
undvika att ärenden prövas i för många instanser. 

Diskrimineringslagen 
Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Offentlighets- och sekretesslagen 

Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande och 
övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt och 
om förbud att lämna ut allmänna handlingar. 

Arbetsmiljölagen 

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare 
och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. 

Skollagen 

Skollagen är beslutad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om 
förskoleverksamhet, fritidshem, skola och vuxenutbildning. Skollagen reglerar bland annat hur 
huvudmännen ska organisera skolan, hur skolans verksamhet ska utformas, rektorns ledningsansvar, 
betygssättning, regler för att motverka kränkande behandling och vad som gäller vid disciplinära 
åtgärder såsom avstängningar. 
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Förordningar 

Förordningar är rättsregler som beslutas av regeringen. Det finns många olika förordningar, till 
exempel förordningar om de olika skolformerna och om statsbidrag. Förordningarna, liksom lagar 
och andra föreskrifter, är bindande och ska följas. De två huvudsakliga förordningarna för Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden är: 

Gymnasieförordningen (2010:2039) 

Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning 

Föreskrifter 
Skolverket kan besluta om bindande bestämmelser som kallas föreskrifter. En förutsättning är att 
regeringen har meddelat i en förordning att Skolverket får ge ut föreskrifter inom ett visst område. 
Föreskrifterna kan exempelvis gälla kursplaner och betygskriterier och bidrag för elever i fristående 
skolor.  

Allmänna råd 

Skolverket lämnar i allmänna råd rekommendationer till hur skolans författningar kan tillämpas. De 
allmänna råden måste alltid utgå från en författning. Råden bör följas om verksamheten inte 
uppfyller kraven i bestämmelserna på andra sätt. 

Läroplaner 

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som 
omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt 
mål och riktlinjer för arbetet. Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter 
används tre läroplaner med tillhörande kursplaner: 

• Läroplan för gymnasieskolan, Gy11
• Läroplan för vuxenutbildningen, Lvux12 (reviderad 2017)
• Läroplan för gymnasiesärskolan

Reglemente 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, gäller bestämmelserna i 
de av fullmäktige beslutade reglementena. I Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente 
anges nämndens huvudsakliga ansvarsområden och huvuduppgifter.  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar i enlighet med skollagen för gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild 
utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt yrkeshögskolan. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar även för ledningen av den kommunala hälso- och 
sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola, för det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA) och för att driva elevhem enligt LSS (lagen om särskild service till 
funktionshindrade). 

Budget 
Kommunfullmäktige beslutar i budgeten de ekonomiska ramarna och anger inriktning för 
nämndernas arbete. Särskilda uppdrag ges också till nämnderna i budgeten. Nämnden anger i sin 
budget hur de ekonomiska resurserna skall användas och vilka områden som kommer att fokuseras, i 
syfte att uppnå en så hög kvalitet som möjligt. 
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Stadsövergripande styrdokument 
Utöver de lagar och övriga bestämmelser som angetts i detta dokument, finns i Borås Stad 
kommunövergripande styrdokument, i form av till exempel policys, riktlinjer och program, vilka även 
dessa är styrande för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet. 

1.2. Bildningsstaden  
Bildningsstaden är Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övergripande pedagogiska 
styrdokument och har som syfte att peka ut riktningen för det pedagogiska utvecklingsarbetet 2016–
2021. Styrdokumentet uttrycker ett antal målsättningar inom utvecklingsområdena Det goda 
lärandet, Värdegrund och Systematiskt kvalitetsarbete. Inom varje utvecklingsområde uttrycks 
omfattningen för respektive område, målbild samt ett förväntat förlopp i arbetet med att utveckla 
verksamheten.  

1.3. Lednings- och styrningsprocessen, tillitsbaserad styrning 
Kommunstyrelsen har beslutat att Borås Stads styr- och ledningssystem ska göras om för att bättre 
fungera i en organisation som arbetar tillitsbaserat. ”Tillitsbaserad styrning och ledning är en filosofi 
för kultur, styrning och organisering där fokus ligger på verksamhetens syfte och brukarens 
perspektiv och där alla strävar efter att visa tillit och förtjäna tillit.” (Tillitskommissionen, 2017). 

Tillitsbaserad styrning innehåller sju vägledande principer. 

• Tillit: Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med och ha
positiva förväntningar.

• Medborgarfokus: Sätt medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försök förstå vad
medborgaren sätter värde på.

• Helhetssyn: Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och
samverka över gränser.

• Handlingsutrymme: Delegera handlingsutrymme och välkomna medbestämmande, vara
tydlig kring vem som har mandat att göra vad, och skapa goda förutsättningar för
medarbetarna att klara sitt uppdrag.

• Stöd: Säkerställ ett verksamhetsnära och kvalificerat professionellt, administrativt och
psykosocialt stöd i kärnverksamheten.

• Kunskap: Premiera kunskapsutveckling, lärande och en praktik baserad på vetenskap och
beprövad erfarenhet.

• Öppenhet: Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande och
respektera kritik.

På ledningskonferensen (samtliga chefer i förvaltningen) i april 2019 påbörjades förvaltningen sin 
tillitsresa. Nämnden kommer att få fördjupad information under hösten 2019. 
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2. Planeringsförutsättningar

Årsredovisning 2018 

Nämnden redovisade för 2018 ett underskott på 21 421 tkr jämfört med budget. Den negativa 
budgetavvikelsen kan i huvudsak förklaras av ett underskott inom gymnasieskolan på 26,7 mnkr. 
Underskottet har flera orsaker, men de av betydelse är: 

• Höga personalkostnader som i sin helhet har ökat med 26 mnkr. Underskottet beror på att
kostnadsutvecklingen mellan 2017 och 2018 varit mycket hög, både vad gäller personal- och
materialkostnader. Detta har finansierats av stora tillfälliga bidrag från Migrationsverket och
stora engångstilldelningar på ram (2016 23,8 mnkr och 2018 9,9 mnkr). De statliga
ersättningarna från Migrationsverket minskade under 2018 med anledning av minskat antal
asylsökande elever, men utan att motsvarande anpassningar genomfördes i verksamheten.

• Kostnaden för köpta platser ökade med 22,9 mnkr.
• En annan kostnadsavvikelse är sänkta statliga ersättningar från 42,4 mnkr till 22,5 mnkr.
• Retroaktiva ersättningar på 5 mnkr som har utbetalats till två fristående gymnasieskolor för

åren 2010 - 2014, samt en uppbokning för pågående utredning av retroaktiv ersättning på 1
mnkr.

Kostnadsutveckling personalkostnader 2014 - 2018, tabell: 

Personalkostnadsutveckling/elev, % 
2015 2016 2017 2018 2014-2018 

Sven Eriksson 3,6% 12,1% 9,2% 7,4% 36,2% 
Bäckäng 4,9% 6,0% 4,8% 5,6% 23,1% 
Björkäng 2,4% -26,5% 96,7% 30,1% 92,6% 
Viskastrand 1,3% 3,6% 0,7% 4,3% 10,2% 
Almås 2,9% 3,3% 8,5% 6,7% 22,9% 

Utfall för köpta - sålda platser, diagram 
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Intäkter, budget – utfall diagram 

Totala kostnader, budget – utfall diagram 

Strukturella faktorer under utveckling 

• En förbättrad ekonomistyrning med transparent budgetprocess och resursfördelning som ger
incitament för anpassningar

• Periodiserad budget och månadsbokslut för en rättvisande bild
• Systematisk och enhetlig budgetuppföljningsprocess
• Tydliggörande av ekonomisk ansvarsfördelning mellan verksamhetschef och enhetschef
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Övriga resultat i årsredovisningen 

Kommunfullmäktiges mål 

För fem av målen är indikatorn grön, för fyra gul och för två röd. De två målområden där nämnden 
haft minskad måluppfyllelse är sjukfrånvaro och medarbetarnas hälsa. Samtliga fyra uppdrag är 
genomförda. 

Jämställdhet 

Inom området Jämställdhet har förvaltningen identifierat tre utvecklingsområden: 

· Följa könsuppdelad statistik inom skolklimatundersökningen som ett underlag för en fördjupad
analys och framtagande av konkreta mål.

· Följa könsuppdelad frånvarostatistik och deltagande i idrottsundervisningen som ett underlag för en
fördjupad analys och framtagande av konkreta mål.

· Initiera revidering av handboken “Förtryck i hederns namn”.

2.1.1. Kvalitetsrapport 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat, både vad gäller kunskaper och värdegrund, 
har legat på en stabil nivå i paritet med riket eller något över under flera års tid. Förvaltningen har, 
inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns variationer mellan våra 
skolor men också inom skolor vad gäller andel elever med en yrkes- och högskoleförberedande 
examen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever med minst E i samtliga kurser.  

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och med koppling till den förvaltningsövergripande 
utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås har förvaltningen identifierat några övergripande 
förbättringsområden: 

• Träffsäkerheten i analysarbetet
• Elevers upplevelse av delaktighet och inflytande
• Främjande och förebyggande elevhälsoarbete
• Digitala lärmiljöer

2.1.2. Personalekonomisk redovisning 2018 
Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har genomsyrat personalarbetet under året. 
Förvaltningen har tillämpat KAL-gruppens beslut om möjlighet till rekryteringsbonus, lönetillägg för 
medarbetare 66+, möjlighet till studier på del av arbetstid, aktivt arbetsmiljöarbete, anmält 
medarbetare till Borås Stads interna chefsförsörjningsprogram med mera. Under året har 
ledningsgruppen påbörjat ett arbete med gemensamma utvecklingsområden och bemannat en 
arbetsgrupp som arbetar vidare med området “Kompetensförsörjning”. 

Det är en utmaning att kompetensförsörja en så stor och komplex organisation som en kommun, 
speciellt i tider när konkurrens om arbetskraften är stor. Arbetet med att attrahera, rekrytera, 
utveckla och behålla medarbetare sker parallellt på flera nivåer och på olika sätt.  

Under 2019 har ett nytt proaktivt angreppsätt tagit form, vilket syftar till att sänka sjukfrånvaron i 
Borås Stad till rimliga nivåer och skapa en frisk organisation genom projektet med samma namn. 



10 av 27 

 Statistikuppgifterna har i huvudsak hämtats ur personalsystemet. Den statistik som presenteras 
grundar sig på tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadsavlön under november månad 
2018, om inte annat anges. 

Verksamhetsmål 2018 Borås Stad: 

 Sjukfrånvaron uppgick till 7,4 procent så målet på 7,5 procent uppnåddes.
 Hälsa - friska medarbetare under ett år uppgick till 29,1 procent. Målet var satt till 35

procent.
 Arbetade timmar av timavlönade medarbetare motsvarar 446,6 årsarbeten. Målet var 420

årsarbeten.

Verksamhetsmål 2018 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen: 

- Sjukfrånvaron uppgick till 4,7 procent så målet 4,0 procent uppnåddes ej.
- Hälsa - friska medarbetare under ett år uppgick till 41,5 procent. Målet var satt till 50

procent.
- Arbetade timmar av timavlönade medarbetare motsvarar 16 årsarbeten. Målet var 20

årsarbeten.

Några fakta i korthet om Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

Anställda 

953 personer var tillsvidare- eller visstidsanställda den 1 november, 821 hade en 
tillsvidareanställning och 132 en tidsbegränsad anställning. 97,3 procent av de tillsvidareanställda har 
en heltidstjänst. Förvaltningens största yrkesgrupp är lärare, drygt 65 % av antalet anställda. 

Tidsbegränsade anställningar består främst av vikariat eller yrkeslärare som studerar till en 
yrkeslärarexamen. Vid mätning 1 augusti 2018 var 31 av 620 (5 %) lärare obehöriga enligt skollagen 
och har därmed tidsbegränsad anställning. 

Personalomsättning 

Personalomsättningen (extern rörlighet inklusive pensionsavgångar) i förvaltningen var åtta procent 
under 2018. Förvaltningens bedömning är att det är en rimlig nivå. 

Löneläge 

Förvaltningen har under flera års tid arbetat aktivt för att löneläget ska vara i paritet med jämförbara 
kommuner och förvaltningen bedömer idag att våra löner är konkurrenskraftiga. 

Chefer 

Totalt 41 chefer i förvaltningen varav 1 förvaltningschef, 7 verksamhetschefer, 23 rektorer, 6 
skolintendenter, 4 enhetschefer. Av förvaltningens chefer är andelen kvinnor 68 % och andelen män 
33 %. 9 (22 %) av cheferna har ansvar för 30 eller fler medarbetare. 

Kommunala aktivitetsansvaret 
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen löpande ska hålla sig informerad om 
hur ungdomar mellan 16 och 19 år som inte går i skolan och inte har tagit examen från gymnasiet 
håller sig sysselsatta. Kommunen ska föra ett register över dessa ungdomar samt erbjuda åtgärder. 
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Antalet elever som finns i KAA är ca 400. Endast en mindre del av de unga deltar i någon aktivitet 
som anordnas inom KAA. Detta hänger delvis ihop med svårigheter att nå de unga och motivera dem 
till att delta i aktiviteter.  

I den analys som genomförts av GVUF framkommer att ungdomarna i KAA har en varierad, ofta 
komplex, problematik som pågått längre tid. Allmängiltiga svar saknas, men några observationer: 

- Utbredd psykisk ohälsa. Minst två fulla klassrum
- Skolfaktorer, ofta socialt utanförskap
- Ovilja till de möjligheter som erbjuds på introduktionsprogrammen

2.2. Omvärldsbevakning 
2.2.1. Öppna jämförelser 
Eleverna i Borås Stads gymnasieskolor når mycket goda resultat jämfört med medelvärdet för 
samtliga gymnasieskolor i riket. Inom fyra av fem områden ligger Borås Stads gymnasieskolor bland 
de bästa 25 procenten av landets kommuner. Inom området som mäter genomsnittlig betygspoäng 
ligger nivån i paritet med medel för riket.  

2.2.2. Skolans digitalisering  
Skolans digitalisering är en angelägenhet för hela samhället. Därför är lärarnas kompetens inom 
området avgörande. Lärare ska dels behärska tekniken men också ha förmåga att kritiskt granska 
teknikens påverkan på undervisningen. Det är också viktigt med en ändamålsenlig digital 
infrastruktur. 

I ett allt mer digitaliserat samhälle där kraven på digital kompetens ökar är det viktigt att eleverna får 
möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens och sin förståelse för hur det digitala påverkar 
individ- och samhällsutveckling. 

Alla elever ska ha tillgång till rätt digitala verktyg utifrån deras individuella behov och förutsättningar. 
Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital 
teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera information. 

I arbetet med att digitalisera skolan behöver förvaltningen tillse att det finns en gemensam målbild 
och likvärdighet i hela verksamheten, att lärare har den kompetens som krävs samt att de digitala 
system vi använder är väl anpassade till de behov som finns. 

2.3. Nya lagar och styrdokument avseende grunduppdraget 
Förändringar i skollagen för introduktionsprogrammen 

Planera utbildningen på introduktionsprogram 

Från den 1 juli 2019 ska planen för utbildningen på introduktionsprogram även innehålla information 
om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. 

Preparandutbildningen försvinner 

Från och med den 1 juli 2019 ersätts preparandutbildningen av programinriktat val (det program som 
nu heter programinriktat individuellt val). 

Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas när de börjar på språkintroduktion 

Nyanlända elever som börjar på språkintroduktion ska få sina kunskaper bedömda. Det innebär att 
elevens bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter 
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ska kartläggas. Reglerna trädde ikraft 1 juli 2018 men ska tillämpas på utbildning som påbörjas från 
och med 1 juli 2019. 

Ändring i poängplanen för fjärde tekniskt år 

Ändringarna berör framförallt profilerna design- och produktutveckling och produktionsteknik, men 
påverkar också de övriga profilerna. Ändringarna ska användas för första gången på kurser som 
påbörjas från och med den 1 juli 2019. 

Mentorskap i gymnasieskolan 

Från den 1 juli 2019 ska alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha en mentor som ska 
följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation under elevens hela utbildning. Mentorn ska 
upptäcka om eleven behöver stöd och meddela detta till berörd skolpersonal. 

En mentor ska vara en person som kan få en samlad bild av elevens studiesituation på utbildningen. 
Dessutom kan mentorn vara till stöd i elevens utveckling att bli vuxen. Eleven ska ha en person på 
skolan som hon eller han kan bygga en förtroendefull relation till. Rektor beslutar om vilka som ska 
vara mentorer. Det är även fortsättningsvis rektor som har ansvar för att utreda behov av särskilt 
stöd (Skollagen 3 kap. 8 §).  

Förändringar i läroplanen för att främja trygghet och studiero 

I läroplanen för gymnasieskolan blir rektorns ansvar när det gäller trygghet och studiero tydligare. I 
läroplanen sker också ändringar för att markera att elever ska visa respekt för och hänsyn mot 
skolans personal och andra elever. Vikten av att eleven genom egen ansträngning och delaktighet tar 
ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö betonas också. 

Barnkonventionen blir lag 

Barnkonventionen blir en del av svensk lag från den 1 januari 2020. 

Handel som ny inriktning på gymnasieskolans ekonomiprogram 

För att handelsbranschen ska få bättre möjligheter att klara sin kompetensförsörjning har regeringen 
tidigare gett Skolverket i uppdrag att utveckla handels- och administrationsprogrammet. Nu har 
Skolverket även fått i uppdrag att föreslå en försöksverksamhet med inriktning mot handelsområdet 
på gymnasieskolans ekonomiprogram. Inriktningen förväntas kunna påbörjas höstterminen 2021.  

Utredning nytt betygsystem 

Regeringen har tillsatt en betygsutredning som ska föreslå hur ämnesbetyg kan utformas för 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredningen ska också se över hur betygen skulle kunna ge 
en mer rättvisande bild av elevernas faktiska kunskaper i ett ämne, även när kunskaperna är ojämna. 
Utredningen ska också undersöka hur elevernas kunskapsutveckling kan synliggöras och 
dokumenteras när de inte når ett godkänt betyg. Utredningen ska redovisa sina förslag senaste den 
30 november 2019. 

Utredning om planering och dimensionering av kommunal vuxenutbildning och gymnasieskola 

Utredaren Lars Stjernkvist har fått i uppdrag av regeringen att föreslå hur utbildning inom 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 
(särvux) bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. 
Syftet med utredningen är bland annat att trygga den regionala och nationella 
kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra tillgången till ett allsidigt 
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brett utbud av utbildningar av hög kvalitet. Syftet är även att främja en likvärdig utbildning och 
minska segregationen inom gymnasieskolan. Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag senast den 
3 februari 2020. 

2.4. Kompetensförsörjning 
Att lärare har adekvat utbildning är viktigt för kvaliteten i undervisningen. Forskning pekar på att 
lärares professionalism, kompetens och ledning har avgörande betydelse när det gäller att ge elever 
en undervisning med hög kvalitet. 

Det råder idag stor brist på behöriga lärare och förskollärare. Enligt arbetsgivarnas bedömningar i 
Statistiska centralbyråns (SCB) senaste arbetskraftsbarometer, är det störst brist på lärare i 
grundskolans senare år i matematik och naturvetenskap där hela 96 procent av arbetsgivarna 
upplevt brist på nyutexaminerade. Många arbetsgivare bedömer även att det är brist på lärare i 
grundskolans senare år i språk och samhällsorienterande ämnen, förskollärare, speciallärare, 
specialpedagoger och gymnasielärare i matematik och naturvetenskap. Störst brist framöver 
beräknas det bli på förskollärare, ämneslärare i grundskolans årskurs 7–9 och lärare i grundskolans 
tidigare år. Även vad gäller yrkeslärare förväntas rekryteringsbehovet bli stort i förhållande till 
dagens lärarkår. 

Det totala behovet av personal i skolväsendet förväntas enligt Skolverkets lärarprognos på nationell 
nivå öka med cirka 40 000 heltidstjänster fram till 2031. 

 Med dagens nivå av antalet som påbörjar en lärarutbildning och nuvarande examensfrekvenser 
beräknas antalet examinerade lärare uppgå till totalt 145 000 lärare och förskollärare fram till 2031, 
vilket leder till en bristsituation på cirka 80 000 lärare och förskollärare 2031. 

Denna brist beror på flera olika faktorer. En central faktor är att en betydande andel utbildade lärare 
lämnar yrket för anställningar inom andra sektorer. Enligt en undersökning från SCB var arbetsmiljön 
(stress och arbetsbelastning) samt arbetsvillkor (lön och arbetstider) de huvudsakliga anledningarna 
till att lärare valt att byta karriär. Många lärare angav också att de helt enkelt ville vidare i karriären. 
(Skolverket, PM lärarförsörjning, 2018) 

Förvaltningens största yrkesgrupp är lärare. I Bildningsstaden uttrycks följande: 

”Kompetenta lärare 

Politiker, förvaltningschef och skolledare ska ansvara för att skapa möjligheter för lärare att utvecklas 
i sin profession genom såväl kollegialt lärande som vetenskapliga studier och attraktiva karriärvägar”. 

Vid den senaste mätningen (augusti 2018) var 95 % av förvaltningens lärare behöriga enligt 
skollagen. 

Kompetensförsörjningen är något som anses vara en av de största framtidsutmaningarna för våra 
skolor. Förvaltningen har identifierat området som en av fyra gemensamma utmaningar att arbeta 
fokuserat med inom de närmaste åren.  
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Åldersstrukturen för förvaltningens tillsvidareanställda lärare ser ut enligt följande: 

2.4.1. Lagförslag med inverkan på området kompetensförsörjning 
 Ett arbete pågår för lagstiftaren utifrån Slutbetänkandet “Med undervisningsskicklighet i centrum – 
ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)” med ett förslag om 
Professionsprogram för lärare. Slutbetänkandet som har lämnats till regeringen från Björn Åstrand 
bygger på att se till att legitimerade lärare och rektorer ges möjlighet att delta i sådan 
kompetensutveckling som bidrar till att öka yrkesskickligheten och kan ligga till grund för ett 
kompetenserkännande, detta genom systematisk fortbildning utifrån professionsprogrammet och 
nationella kompetensbeskrivningar. Enligt förslaget bör lagstiftaren titta närmare på att ställa krav på 
huvudmannen att inrätta karriärsteg för yrkesskickliga lärare, att huvudmannen ska sträva efter att 
för vissa arbetsuppgifter huvudsakligen använda lärare som erkänts ha en viss kompetens samt att 
huvudmannen ska sträva efter att anställa lärare med forskarutbildning. 

Professionsprogrammet kopplat till kompetensbeskrivningar och karriärsteg föreslås att utformas på 
ett sådant sätt att det motverkar det klassiska hierarkiska synsättet att se på begreppet karriär, utan 
att uppmuntra att värdesätta karriär som en kontinuerlig process där breddning, specialisering och 
fördjupning är en väg som är lika högt värderad som att gå vidare till exempelvis en chefsbefattning.  

Förvaltningens bedömning är att noggrant följa utvecklingen av de lagförslag som är på gång då de 
kan komma att påverka processer inom områdena kompetensförsörjning och rekrytering, 
kompetensutveckling men också hur huvudmannen organiserar medarbetare i verksamheten. 

2.5. Ekonomiska förutsättningar, Ramar 2020 
2.5.1. Ekonomiska omvärldsfaktorer 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) spår i sin ekonomirapport under våren 2019 att den starka 
svenska konjunkturen mattas av och går mot sitt slut. Landets BNP-tillväxt bedöms falla från 2,4 
procent 2018 till 1,4 procent under 2019 och 2020. Skatteunderlagstillväxten kommer också att 
mattas av, från att ha legat på 3,8 % tillväxt under 2018 förväntas den hamna på mer beskedliga 3,2 
% under 2019 och falla ytterligare något under 2020. 

SKL visar samtidigt att det demografiska trycket kommer vara fortsatt högt på landets kommuner. 
Välfärden har stora utmaningar att hantera på grund av en åldrande befolkning och ökning av barn- 
och ungdomskullarna. 
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Detta pekar på att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden står inför kommande utmaningar.  Det 
kommer vara viktigare än någonsin att långsiktigt planera för en god ekonomisk hushållning och en 
verksamhet i ekonomisk balans. Under utmanande tider blir det även än viktigare med 
budgetprocessen och en noggrann, systematisk budgetuppföljning.  

Vissa delar av verksamheten är statsbidragsfinansierad, framförallt inom språkintroduktionen för 
nyanlända och inom Vuxenutbildningen. Dessa riktade bidrag bör hanteras som osäkra intäkter, de 
kan tillkomma med kort varsel och de kan dras undan med kort varsel, vilket vi sett de senaste åren. 
Detta pekar på vikten av noggrann ekonomisk uppföljning av dessa medel och att den verksamhet 
som görs med denna finansiering hanteras på ett sådant sätt att den snabbt kan anpassas efter 
förändrade förutsättningar. 

2.5.2. Budgetram för 2020 
Den ingående budgetramen från 2019 är 526,9 mnkr. 

De procentsatser som används för att räkna upp de ekonomiska ramarna i budget 2020 är 2,7 % för 
personalkostnader och 1,8 % för övriga kostnader. Detta höjer budgetutrymmet för samtliga enheter 
med 12,7 mnkr. 

Volymjusteringen för befolkningsunderlaget gällande gruppen 16 – 18 åringar är för budgetåret en 
ökning på 2,37 % (2,45 %). Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kompenseras med 75 % av 
denna förväntade förändring, vilket höjer ramen med 6,8 mnkr. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige gäller effektiviseringskrav även i år på 0,5 %, vilket sänker 
budgetramen med 2,7 mnkr. 

Budgetram för 2020 blir med ovan beskrivna förändringar 543,8 mnkr. 

2.5.3. Budgetdisponeringar 2020 
Enligt beslut i kommunfullmäktige skall 1 % av tilldelad ram, motsvarande 5,4 mnkr, avsättas till i en 
central buffert för oförutsedda händelser. 

Uppräkningen för löne- och kostnadsökningar tillfaller samtliga verksamheter och volymjusteringen 
för befolkningsunderlaget tillfaller gymnasieskolan.  

Förväntade löneökningar kommer i budget 2020 beräknas med 2,8 % för samtliga personalkategorier 
från och med april 2020 (månadslön räknas upp med 2,8% * 9/12 = 2,1%) och personalomkostnads-
pålägget beräknas till 40,80 % (39,80%). Det ger en kalkylerad kostnadsökning på ca 4 mnkr. 

2.5.4. Ekonomiska planeringsförutsättningar 
I budget 2012 beslutades att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skall erbjuda alla 
gymnasieprogram och inriktningar, utom naturbruk. Detta medför att både fasta resurser som 
lokaler/inventarier och rörliga resurser som personal, läggs på att driva vissa utbildningar med 
förhållandevis få elever. Inom de yrkesinriktade programmen är denna trend särskilt tydlig. 

Preliminära antagningsuppgifter inför start av läsåret 2019/2020, pekar på att det kommer uppstå en 
kö på drygt 130 ungdomar till samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet och teknikprogrammet. 
Däremot kommer det finnas omkring 220 lediga platser till flera olika program, framförallt de 
yrkesinriktade. 

Nämnden ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret. Ett intensifierat arbete med ökad 
ambitionsnivå kommer medföra resursbehov, när de individer som ingår i ansvaret kommer till 
skolan.  
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Flyktingersättningen minskar kraftigt, vilket medför att de elever som finansierats av dessa bidrag nu 
ska finansieras av ram. Detta påverkar språkintroduktionen på gymnasiet och sfi inom 
Vuxenutbildningen. 

Anhöriginvandringen som fortsätter efter flyktingvågen innebär att kategorin “övriga invandrare” 
kommer att öka. Sfi för dessa finansieras av den kommunala ramen, utan externfinansiering. 

Det har kommit signaler från Skolverket gällande att yrkesutbildningen inom Vuxenutbildningen 
kommer bli rättighetslagstiftad.  Vi har också fått signaler om att Arbetsförmedlingen kommer kunna 
anvisa personer att läsa kurser inom Vuxenutbildningen. Den lågkonjunktur som SKL prognostiserar 
kommer medföra ett ökat tryck på Vuxenutbildningen. Sammantaget visar detta att trycket på 
Vuxenutbildningen kommer att öka. 

2.5.5. Behov av medel utöver ram 
Många av de elever som inte antas till sitt förstahandsval i Borås Stads gymnasieskolor kommer att 
välja en fristående skola vilket påverkar kostnaderna i budgeten för köpta - sålda platser. Vi ser en 
försiktig trend att eleverna som söker sig till Borås från grannkommunerna minskar något i antal, 
vilket påverkar intäkten i denna budget. Prognosen för 2019 visar på ett utfall på 12 mnkr över 
budget här och nivån för år 2020 bedöms vara lika. Om motsvarande belopp skall hanteras genom 
besparingsåtgärder på gymnasieskolorna kommer detta få stora konsekvenser för undervisningen. 

Skolskjutskostnaden har skjutit i höjden i och med beslutet att alla elever i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan får busskort under terminerna. Prognosen för 2019 visar ett utfall på 4 mnkr över 
budget och nivån för år 2020 bedöms vara lika. 

Västtrafik har hittills fakturerat skolbusskorten med halvårsvis fördröjning, men uppger att de under 
år 2020 kommer ändra sitt system för skolbusskort och det medför en ny faktureringsperiodicitet. 
Månadsfakturering kommer införas, samtidigt som fakturorna avseende hösten 2019 kommer under 
början av år 2020. Detta ger en engångseffekt på ett budgetår på ca 12 mnkr. 

Ett framgångsrikt arbete med KAA kommer innebära en ökning av elever till gymnasieskolan. Dessa 
elever kommer kräva ytterligare resurser.  Ett positivt scenario som innebär att 30 av dessa individer 
börjar i gymnasieskolan skulle kräva resurser på 3 mnkr under 2020, baserat på en genomsnittlig 
programpeng. Sett över en tioårsperiod kommer ett framgångsrikt arbete här kräva en nivåhöjning 
av ramen göras med 3 mnkr per år under en tioårsperiod. 

Sammantaget visar ovanstående följande behov för budgetåret 2020, utöver budgeterad ram: 

• Köpta - sålda platser, ökat behov på 12 mnkr.
• Skolskjuts, ökat behov på 4 mnkr.
• Effekten av ändrad faktureringsperiodicitet för skolbusskort år 2020, ökat behov på 12 mnkr.
• Elever som nu är i KAA-registret startar skolan, ökat behov på 3 mnkr.

Ovanstående innebär en totalt ökning av ram för 2020 med 31 mnkr. 
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2.6. Befolkningsutveckling, antagningsstatistik, tillgång till utbildning 

Diagrammet utgår från nuläget med alla elever i Borås Stads gymnasieskolor våren 2019. Den 
markanta ökningen i blå linje i diagrammet, mellan nuvarande elevkull och kommande elevkull 
(skillnad mellan nuläget – befolkningsprognosen) förklaras av de individer i befolkningsunderlaget 
som inte går i gymnasieskolan, det vill säga de som antas finnas i registret för det kommunala 
aktivitetsansvaret. 

Den prognosticerade befolkningsökningen för 16-åringar är hämtad dels från Borås Stads 
stadsledningskansli (blå streckad linje) och dels från samverkanskommunernas befolkningsprognoser 
för åldersgruppen (regional samverkan, orange streckad linje). Samverkanskommunernas 
prognosticerade elevantal i Borås stads gymnasieskolor är beräknat på historiskt faktum att ca 25 % 
av deras ungdomar väljer gymnasieskolor i Borås. 

Utifrån befolkningsprognosen kommer elevantalet att öka något mellan åren 2019 - 2021. Prognosen 
visar också att elevantalet mellan åren 2021 - 2025 kommer öka i högre takt per år. 
Befolkningsprognosen innehåller in- och utflyttningar, födda och döda. Prognosen räknar inte in 
flyktingar/asylsökande förrän den dag de eventuellt blir folkbokförda i kommunen. Anledningen till 
detta är att gruppen flyktingar/asylsökande är osäkra kommuninvånare eftersom alla inte får 
uppehållstillstånd eller stannar kvar i kommunen efter att de eventuellt fått uppehållstillstånd. 
Boråsregionens etableringscenter (BREC) bedömer att det är cirka 10 nyanlända elever som är 
inflyttade till Borås mars 2019. 

Befolkningsprognosen påverkar behovet av platser på våra skolor och den visar att utifrån nuläget 
kommer det behövas ytterligare 1000 – 1100 elevplatser till år 2025. 

2.6.1. Antagningsstatistik – val 1 
En kartläggning över hur många procent av eleverna som antagits på sitt förstahandsval till Borås 
Stads kommunala gymnasieskolor med hemkommun i Sjuhärad visar att det 2016 var 84,1 procent av 
eleverna som var antagna på val 1 den 15 september. För 2017 var det 85 procent och för 2018 var 
det 82 procent. Kartläggningen är gjord på nationella program och efter avslutad reservantagning. 
Det är rimligt att anta att resultatet är högre efter avslutad reservantagning än efter slutlig antagning 
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och att eleverna med hjälp av omval och efter att en viss andel elever tackat nej till erbjudna platser 
kunnat erbjudas högre val i reservantagningarna i augusti/september. Nedanstående diagram visar 
med motsvarande siffror för åren 2011–2018 att antalet elever som är antagna på sitt förstahandsval 
har sjunkit. 

Slutsatser utifrån detta är att antalet platser under de senaste 5 åren inte har utökats i samma takt 
som efterfrågan har ökat. Konkurrensen om utbildningsplatser på de mest populära programmen 
och till Introduktionsprogrammet kommer att öka i takt med att elevkullarna blir större. Inför läsåret 
2019/20 utökas antalet platser på några av de mest sökta programmen, men ytterligare utökningar 
av platser kommer att krävas för att möta det framtida behovet.  

2.6.2. Trender när det gäller ungdomars preferenser (yrkes – högskoleförberedande) 
Enligt Skolverket går 352 300 elever i gymnasieskolan i riket läsåret 2018/19. Det är 4 400 fler elever 
jämfört med föregående läsår vilket motsvarar en ökning med ungefär en procent. Antalet elever 
ökar på både de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen jämfört med läsåret 
2017/18. På de högskoleförberedande programmen går det omkring 201 300 elever, ca 7 300 fler än 
föregående år (4 %). På yrkesprogrammen går det motsvarande 99 200 elever, ungefär 4 400 fler än 
förra året (5 %). Ökningen av antalet elever i gymnasieskolan förväntas fortsätta. Enligt Skolverkets 
prognos, som sträcker sig fram till läsåret 2024/25, beräknas en fortsatt ökning på omkring 30 000 
elever. 

2.6.3. Antagningsstatistik, dimensionering 
Uppdraget till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är att ge alla elever likvärdiga 
förutsättningar att fullfölja sin utbildning och lyckas i skolan.  

I diagram och tabeller nedan visas statistik över antal sökande i förhållande till antal platser per 
program (mars 2019). Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens bedömning är att 
dimensioneringen av antal platser på samtliga program behöver ses över i syfte att utöka/dra ner på 
platser där det finns behov av det. Det finns idag program som under en längre tidsperiod inte fyllt 
utbildningsplatserna samtidigt som det finns andra program där meritvärdena skjutit i höjden som en 
följd av hård konkurrens om platserna. En konsekvens av detta är att elever med låga meritvärden, 
som gjort sig behöriga till ett nationellt program, inte kommer in på något av de val de önskat. 
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Diagram: Statistik över högskoleförberedande program, mars 2019: 

Diagram: Statistik över högskoleförberedande program, mars 2019: 

Elever som saknar behörighet till ett nationellt program hänvisas till någon av inriktningarna på 
Introduktionsprogrammet (IM/IMPRO). Utvecklingen av elevernas (med hemkommun Borås) 
behörighet från de tre senaste åren baseras på de elever som gjort en ansökan till gymnasieskolan 
för respektive år. Där ses en ökning av antalet elever som blev behöriga till IMPRO utifrån 
slutbetygen. För 2016 blev 73 elever behöriga till IMPRO, 2017 var motsvarande 116 elever och 2018 
blev 146 behöriga till IMPRO utifrån sina slutbetyg. Diagrammet nedan visar antalet IMPRO-platser i 
förhållande till antal elever som är behöriga till en IMPRO-plats. Av diagrammet framgår att antalet 
platser inte matchar det faktiska behovet av platser.  
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GYSÄR och VUX har också ökande antal elever men bedöms i nuläget ha de förutsättningar som är 
nödvändiga för att matcha antalet platser utifrån de behov som finns.  

2.7. Måluppfyllelse 
2.7.1. Elever med en högskoleförberedande- respektive yrkesexamen 
Andelen elever som gick ut med en högskoleförberedande- respektive yrkesexamen i Borås Stads 
gymnasieskolor läsåret 2017/18 var 93 %. Andelen elever med examen från högskoleförberedande 
program var 93,8 % och för yrkesprogram var motsvarande andel 91,9 %. 

2.7.2. Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen från nationellt program 
Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen i Borås Stads gymnasieskolor läsåret 2017/18 var 
totalt 14,4 vilket jämfört med föregående års resultat var något högre. Genomsnittlig betygspoäng 
för elever på högskoleförberedande program var 14,7 och motsvarande för yrkesprogram var 13,8.  

2.7.3. Gymnasiesärskolan 
Av de elever som läsåret 2017/2018 avslutade sina studier i gymnasiesärskolan hade samtliga elever 
ett slutbetyg eller ett samlat betygsdokument vilket är samma resultat som föregående år. 

2.7.4. Introduktionsprogrammet 
Målsättningen är att alla elever på Introduktionsprogrammen efter 1 års studier ska gå vidare till ett 
nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning - läsåret 2017/2018 gjorde 82 
% av eleverna det. 

2.7.5. Vuxenutbildning 
Målvärdet för 2018 är satt till att 65 % av eleverna ska ha fullföljt sin studieplan utifrån personligt 
uppsatta mål. Utfallet för 2018 blev 63 % dvs. något lägre än det satta målvärdet.  Det är viktigt att 
framhålla att bland de 37 % som inte bedömts fullfölja planen finns olika typer av anledningar till att 
de avslutat sina studier. En av orsakerna kan vara att eleven fått ett arbete och därför valt att avsluta 
sina studier i förtid. 

2.8. Lokaler, utbyggnadsmöjligheter 
En plan för hur gymnasieskolans program ska organiseras behöver tas fram. Nedan beskrivs bara 
kortfattat vilken kapacitet som kan komma att realiseras på varje skola. Hänsyn bör tas till vilka 
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program som vinner på att lokaliseras ihop och var de kan omlokaliseras utan att det medför för 
stora ombyggnadskostnader. 

Almåsgymnasiet kan ta emot ytterligare ca 300 elever. Ytor har frigjorts sedan vuxenutbildningen har 
lämnat skolan och dessa kan med mindre anpassningar användas. En förstudie pågår för inbyggnad 
av innergård utanför nuvarande bibliotek. För att klara det nya NA-programmet ska även 3 nya salar 
byggas om för kemi, fysik och biologi. Det finns även tankar om att flytta gymnasiesärskolans 
individuella program från Almås till Hulta Ängar vilket skulle göra att det blir en samlad verksamhet 
på ett ställe. Detta kräver mer utredning då det i dagsläget inte finns lediga lokaler i anslutning till 
befintliga lokaler på Hulta Ängar. 

På Bäckängsgymnasiet pågår en förstudie om nya lokaler och idrottshall. Om dessa planer går 
igenom kan skolan ta emot 180 elever till.  

Sven Eriksonsgymnasiet kan ta emot 90 elever till då lokalerna för TME blir lediga och ombyggda för 
skolans ändamål. 

Viskastrandsgymnasiet kan ta emot 150 fler elever i befintliga lokaler. Med ytterligare en förhyrning 
på Viared kan man öka antalet elever med ytterligare 30 - 50. Det finns ledig lokal i anslutning till 
nuvarande verksamhet. 

Kyllaredsgymnasiet kan öka med ca 150 elever, beroende på vilket program det gäller. 

Bergslenagymnasiet kan i nuvarande lokaler öka med ca 20 elever. 

Vuxenutbildningen kommer i augusti 2020 att samla hela verksamheten på 
Fabriksgatan/Bryggaregatan. Över tid finns ett fortsatt behov av att utöka lokalerna. 
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3. Verksamhetsutveckling 2020 (med utblick mot 2021–22)

3.1. Gemensamma utvecklingsområden 
Varje verksamhet har i sina ledningsgrupp genomfört en analys av verksamhetens styrkor, 
utvecklingsområden, hot och möjlighet. Dessa analyser har därefter legat till grund för framtagande 
av förvaltningens gemensamma utvecklingsområden, vilka presenteras nedan. 

3.1.1. Framtidens lärande 
Skolans uppdrag är mer än bara det som uttrycks i de centrala kursinnehållen och kunskapskraven. 
Nu gällande styrdokument ger skolan i uppdrag att främja alla elevers utveckling och lärande, ge en 
god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier och ett aktivt deltagande i samhällslivet. I dagens 
samhälle betonas betydelsen av att utveckla egenskaper och kompetenser som krävs i ett kommande 
yrkesliv. 

I Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedrivs en verksamhet med hög kvalitet av 
kompetenta medarbetare. Det är en god och stabil grund, vilken ska byggas vidare på.  

 För att lyckas med skolans uppdrag behöver vi förstå hur morgondagens arbets- och 
utbildningsmarknad kan komma att se ut. Vad gör vi idag som leder till framgång och behöver 
belysas, vad säger ledande forskare och samhällsexperter om den framtid som väntar oss?  

 I arbetet med Framtidens lärande har några områden lyfts fram som särskilt viktiga att prioritera och 
utveckla vidare: 

• Skolan i samhället
• Framtidens arbetsmarknad
• Organisationskultur
• Digitalisering

Rekommendationer och slutsatser för det fortsatta arbetet finns presenterade i sin helhet i i den 
rapport som tagits fram för det förvaltningsgemensamma utvecklingsområdet - Framtidens lärande. 

3.1.2. Främja integration 
Förvaltningen vill uppnå en programstruktur som främjar inkludering i Borås stads gymnasieskolor, i 
syfte att skapa en stark organisation som ger alla elever likvärdiga förutsättningar att fullfölja sin 
utbildning och lyckas i skolan, samt som främjar arbetet med skolans demokratiska uppdrag.  

Utifrån nulägesbeskrivningen kan man konstatera att det i Borås Stads gymnasieskolor finns en tydlig 
skillnad i socioekonomisk bakgrund och en tydlig könssegregering. Skolorna har organiserats med en 
tydlig uppdelning med yrkesprogram och högskoleförberedande program. Denna organisatoriska 
uppdelning skapar i sig en sortering av elever som motverkar inkluderingens alla fördelar. Allt för 
homogent sammansatta elevgrupperingar motverkar den socialt hållbara samhälls-utvecklingen. 
Forskning säger att skolan är byggd på demokratiska principer, därför är det skolans uppgift att skapa 
en god miljö för den mångfald som barn och unga representerar. 

Det demografiska trycket kommer vara stort på gymnasieskolan, vilket innebär att förutom en 
översyn av programstrukturen, måste skolan dimensioneras för en elevökning på drygt 1000 elever 
till år 2025. I detta arbete är en justerad programstruktur och planeringen för en ny gymnasieskola 
avgörande för att främja integrationen i våra gymnasieskolor. 
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3.1.3. Kompetensförsörjning 
”Kompetenta lärare: Politiker, förvaltningschef och skolledare ska ansvara för att skapa möjligheter 
för lärare att utvecklas i sin profession genom såväl kollegialt lärande som genom vetenskapliga 
studier och attraktiva karriärvägar” (vision Bildningsstaden). 

Förvaltningen vill uppnå en stabil och långsiktig personalförsörjning - Attraktiv arbetsgivare som 
attraherar, behåller och utvecklar kompetent personal vid förvaltningens skolor i syfte att säkra 
kompetensförsörjningen och kvaliteten på verksamheten för förvaltningens elever/studerande.  

Målet är att säkra kompetensförsörjningen, minst 95 % legitimationsbehörighet och behörighet för 
lärarkategorier utan legitimationskrav 2025, samt säkra kompetensförsörjning med 100 % för övriga 
professioner i skolan 2025. 

Vårens arbete har fokuserat på att arbeta fram förslag till aktiviteter för att attrahera och rekrytera 
nya medarbetare. Fokus för höstens arbete blir att arbeta vidare med att behålla och utveckla 
medarbetare.  

Från 2020 ska en ny kompetensförsörjningsplan fastställas för förvaltningen. Arbetsgruppens arbete 
kommer att sammanfattas i den nya planen.  

3.1.4. Ökad måluppfyllelse 
Förvaltningen vill utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan i syfte att öka 
elevernas skolnärvaro så att måluppfyllelsen därigenom ökar. 

Förvaltningen vill också skapa ett systematiskt arbetssätt kring det kommunala aktivitetsansvaret 
genom att förebygga skolavbrott och skapa uppföljningsrutiner så att ungdomarna påbörjar en 
gymnasieutbildning eller får annan sysselsättning.  

För att öka måluppfyllelsen krävs att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolorna 
utvecklas. I nuläget ser elevhälsoarbetet på respektive skola olika ut och man har kommit olika långt 
med sina utvecklingsprocesser av elevhälsoarbetet. Ett förebyggande och hälsofrämjande arbete 
med eleverna på en skola innebär att alla professioner arbetar med eleverna och har ett salutogent 
förhållningssätt, dvs. arbetet börjar i klassrummet tillsammans med eleverna. Skolorna har kommit 
olika långt i sitt arbete men några gemensamma utvecklingsområden har dock identifierats. 

Parallellt med detta arbete har en arbetsgrupp inom Socialt Hållbart Borås tagit fram ett stort antal 
förslag till åtgärder. Det arbetet har resulterat i en överenskommelse mellan Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen och Grundskoleförvaltningen om att upprätta en gemensam plan för 
att främja närvaro och förebygga frånvaro och avbrott. Planen kommer att innehålla följande delar  

• En gemensam närvarorutin för de båda förvaltningarna, med stöd av det nya IT-systemet.
• En gemensam plan för övergångar/överlämningar.
• Stödjande struktur för tidiga insatser/åtgärder enligt metoden Plug-In.
• Utveckla samverkan IFO, VGR och andra myndigheter.
• Rutin för åtgärder vid avbrott (GVUF).

3.2. Socialt hållbart Borås - Fullföljda studier 
På uppdrag av Kommunstyrelsen har Borås Stad startat arbetet med ett socialt hållbart Borås. 
Arbetet är tvärsektoriellt mellan de nio förvaltningar som har primära uppdrag kopplat till barn och 
ungas utveckling. I arbetet med ett socialt hållbart Borås har en fördjupad analys av ungas 
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uppväxtvillkor genomförts. Därutöver har ett trettiotal förslag inom områdena familjecentrerat 
arbete och fullföljda studier tagits fram. Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till dessa förslag i 
juni 2019. Såväl förvaltningens arbete med utvecklingsområdena som Borås stads arbete med 
fullföljda studier innehåller förslag om förstärkningar av det kommunala aktivitetsansvaret, åtgärder 
för att förstärka vägledningen till ungdomar, flexibel skolgång och skolstart, stärkta relationer och 
bemötande, minskad frånvaro, minskad segregation, samt att skapa en Community School. 
Elevhälsan har en central roll i detta arbete.  

Att förbättra ungas livsvillkor och skapa förutsättningar för att fler ska lyckas i skolan är inget arbete 
som kommer att ge snabba resultat. Arbetet kommer att kräva tvärsektoriellt samarbete, 
långsiktighet, uthållighet och modiga beslut av såväl nämnd som förvaltning. 

3.3. Bildningsstaden 2.0 
Skolans uppdrag är mer än bara det som uttrycks i de centrala kursinnehållen och kunskapskraven. 
Nu gällande styrdokument ger skolan i uppdrag att främja alla elevers utveckling och lärande, ge en 
god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier och ett aktivt deltagande i samhällslivet. I dagens 
samhälle betonas betydelsen av att utveckla egenskaper och kompetenser som krävs i ett kommande 
yrkesliv. Områden som är särskilt viktiga är förmåga att ta ansvar, samarbets- och 
problemlösningsförmåga samt förmåga att lära nytt och anpassa sig till nya situationer. Det goda 
lärandet är kopplat till elevens motivation och förförståelse och bildar en grund för vidare utveckling. 

För att lyckas med skolans uppdrag krävs förståelse för hur morgondagens arbets- och 
utbildningsmarknad kan komma att se ut. Vad gör vi idag som behöver belysas, vad säger ledande 
organisationer, forskare och samhällsexperter om den framtid som väntar oss?  

Skolans verksamhet ska ha ett tydligt fokus på grunduppdraget – att utveckla undervisningen och 
därmed skapa förutsättningar för eleverna att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. En 
viktig faktor för att lyckas i arbetet är de värderingar som präglar organisationskulturen. En positiv 
organisationskultur och syn på skolans uppdrag är avgörande för verksamhetens framgång, resultat 
och inte minst medarbetarnas mående. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ska i arbetet med att utarbeta förvaltningens 
kommande utvecklingsplan Bildningsstaden 2021 - 2026 definiera inriktningar, målsättningar och 
förutsättningar för en fortsatt utveckling av undervisningen. 

Arbetet med att ta fram Bildningsstaden 2021 - 2026 kommer att starta under våren 2020. 
Utvecklingsplanen ska ta sin utgångspunkt i att alla elever vill och kan lära samt peka ut riktningen för 
utvecklingen av undervisningen och synen på skolans uppdrag. 

3.4. Gymnasieskolans dimensionering (utbyggnad)  
Vid införandet av Gy11 beslutade nämnden i Budget 2011:1 s 13: 

“Införa ny gymnasieskola med samtliga program och inriktningar, förutom Naturbruksprogrammet.” 

Beslutet medför att både fasta resurser som lokaler/inventarier och rörliga resurser som personal 
krävs för att driva vissa utbildningar med förhållandevis få elever. Inom de yrkesinriktade 
programmen är denna trend särskilt tydlig. En konsekvens av detta är att det blir en ekonomisk 
utmaning att öka organisationen på de program som har högt söktryck, samtidigt som förvaltningen 
ska driva utbildningar med få elever. 

Nämnden ska vid sammanträdet i september besluta om ny antagningsorganisation inför läsåret 
2020/21.  Gymnasiecheferna föreslår följande förändringar med utgångspunkt i förvaltningens 
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gemensamma utvecklingsområden och andra organisatoriska förutsättningar (ekonomi, personal, 
lokaler, samverkansvinster): 

Almåsgymnasiet 

• Utökning med Naturprogrammet med inriktning medicin kombinerat med Vård- och omsorg
(90 platser fullt utbyggt)

• Utökning med Ekonomiprogrammet, kombinerat med handel och administration (tidigast
2021)

• Utökning med Samhällsprogrammet, kombinerat med Barn- och fritid, inriktning pedagogik
(tidigast 2021).

Bergslenagymnasiet 

• Utökning av ytterligare två klasser är möjligt.
• Flytt av Individuella programmet från Almåsgymnasiet till Hulta Ängar, så att hela

programmet lokaliseras här (förutsätter mindre lokalutökningar).

Bäckängsgymnasiet 

• Utökning av Samhällsprogrammet med ökning 30 platser.

Sven Eriksongymnasiet 

• Utökning av Ekonomiprogrammet med ytterligare 60 elever.

Viskastrandsgymnasiet 

• Utökning på Samhällsprogrammet kombinerat med media (180 platser totalt)
• Utökning på Teknikprogrammet kombinerat med byggnadsingenjör / elingenjör (90 platser

totalt)
• Utökning på Introduktionsprogrammet med yrkesprofilerna (från 30 till 50 platser)
• Pausa Estetprogrammet (60 platser totalt, jämfört med faktiskt elevantal på 30).
• Pausa Hantverk textil/design (60 platser totalt, jämfört med faktiskt elevantal på 13).

Kyllaredsgymnasiet 

Förvaltningen kommer på mötet den 11 juni att presentera ett diskussionsunderlag med några olika 
scenarier för programstrukturer på Kyllared. 

3.5. Kompetensförsörjningsplan   
Med den strategiska kompetensförsörjningen menar förvaltningen, en gemensam process för att 
fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess 
behov/kvalitet.  

För att hålla ihop detta arbete och uppnå önskade effekter av våra kompetensförsörjningsåtgärder är 
det viktigt att vi har ett enhetligt och systematiskt arbetssätt med en tydlig ansvarsfördelning.  
ARUBA-modellen. (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla). Mot bakgrund av 
åldersstruktur bedömer förvaltningen i ett inledande skede att det främsta fokuset bör vara på att 
utveckla och behålla. Dock behöver även strategier för att attrahera och rekrytera också stärkas för 
att säkerställa att vi har rätt kompetens för rätt ändamål. Analys om läget i förvaltningen och 
planerade åtgärder samlas i förvaltningens kompetensförsörjningsplan. Nuvarande plan är beslutad 
för perioden 2017 - 2019. Det gemensamma utvecklingsarbetet i förvaltningen ska mynna ut i en 
reviderad kompetensförsörjningsplan för perioden 2020 - 2023. 
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3.6. Ekonomisk resursfördelning kopplat till verksamhetsutveckling  
Gymnasieskolan 
I dag tilldelas verksamheterna ett anslag som baseras på en programpeng som är fördelad med 
riksprislistan som grund, plus ersättning för faktisk hyra och specialdestinerade medel. Fördelningen 
mellan de destinerade medlen och den del som fördelas utifrån riksprislistan ligger på ca 30 % 
direktdestinerad och 70 % programviktad tilldelning. Det budgeterade anslaget är normalt sett 
oförändrat under året och baseras på ett genomsnitt av budgeterat antal elever för höstterminen 
och för vårterminen. 

Det finns även en mycket enkel strukturfördelning av medel för elever med särskilda behov och 
socioekonomiska förutsättningar i resursfördelningen, men denna görs inte utifrån elevtal. 

För att skapa incitament till verksamhetsutveckling behöver resursfördelningsmodellen uppdateras 
till att det blir en elevpeng i stället för ett årsanslag. En elevpeng som baseras på två 
elevtalsavläsningar per år. Dessutom behöver den strukturella fördelningen av medel för elever med 
särskilda behov och socioekonomiska förutsättningar förtydligas och baseras på elevtal, med 
avläsningar två gånger per år. En ny resursfördelningsmodell behöver även fortsättningsvis ta sin 
utgångspunkt i riksprislistan. 

En uppdaterad resursfördelningsmodell ska främja skolornas måluppfyllelse, vara baserad på 
skolforskning och ska främja lika villkor.  Modellen ska vara tillämpbar såväl på de kommunala som 
de fristående skolorna och den ska kunna tåla förändringar över tid utan att kräva grundläggande 
förändringar. 

Ett annat mått på en bra resursfördelningsmodell kan sägas vara hur väl den förstås av verksamheten 
vilket visar på vikten av att den är enkel och upplevs som rättvis i den bemärkelsen att den är 
begriplig och ger förutsättningar för en likvärdig skola för alla elever. 

Gymnasiesärskolan 
I dag tilldelas gymnasiesärskolan ett anslag som baseras på elevtal och historisk budgettilldelning 
uppräknad med kostnads- och löneökningskompensationen. För att budgettilldelningen skall ha en 
tydlig koppling till elevernas förutsättningar och behov behöver resursfördelningen ses över och 
anpassas utifrån elev- och verksamhetsperspektivet. 

Vuxenutbildningen 
Verksamheten tilldelas ett anslag baserat på tidigare budgettilldelning, vilket räknats upp år från år 
med kostnads- och löneökningskompensationen. Det finns ett behov av att se över 
Vuxenutbildningens kostnadsstruktur och utveckla resurstilldelningsmodell utifrån ett elev- och 
verksamhetsperspektiv. 
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4. Slutsatser och rekommendationer
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en grundverksamhet av hög kvalitet. De elever som 
genomför hela sin utbildning har mycket goda resultat i ett nationellt perspektiv. Några av de 
utmaningar som förvaltningen ser är att det finns 400 ungdomar i gymnasieåldern som varken 
arbetar eller studerar. Med den ökade ambitionen att fler elever ska genomföra en 
gymnasieutbildning så blir det en utmaning att bibehålla nuvarande goda resultat. En annan 
utmaning är att en stor andel elever inte blir erbjudna plats enligt sitt förstahandsval. En viktig 
konsekvens blir att dessa elever i högre grad avbryter sina studier. En strategi för att hantera dessa 
utmaningar är att genomföra nedanstående åtgärder, vilka har sin utgångspunkt i de fyra 
gemensamma utvecklingsområdena. 

Framtidens lärande 

• Utveckla kommunikationen med näringsliv, högskola och samhälle i syfte att stärka bilden av
skolan.

• Utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning/ karriärvägledning.
• Ta fram en förvaltningsgemensam digitaliseringsplan.
• I samverkan med nämnden ta fram ett förslag till bildningsstaden 2.0.

Främja integration 

• I samverkan med nämnden ta fram ett förslag till ny programstruktur.
• Påbörja planeringen av en ny gymnasieskola.

Kompetensförsörjning 

• Genomföra aktiviteter i syfte att attrahera och rekrytera rätt kompetens till förvaltningen.

Ökad måluppfyllelse 

• I samverkan med grundskoleförvaltningen ska en gemensam plan för att främja skolnärvaro,
förebygga frånvaro och skolavbrott.

Ytterligare en utmaning är befolkningsutvecklingen. Förvaltningen bedömer att behovet av 
utbildningsplatser i Borås Stads kommunala gymnasieskolor kommer att öka med minst 1000 elever 
fram till 2027. Denna utbyggnad bör ske med beaktande av de gemensamma utvecklingsområdena.  

Utifrån ovanstående slutsatser ger förvaltningen följande rekommendationer: 

• Nämnden prioriterar samarbete och samverkan med andra nämnder och externa aktörer i
syfte att stärka det förebyggande arbetet för barn och unga inom ramen för de prioriterade
utvecklingsområdena och stadens gemensamma arbete med social hållbarhet.

• Nämnden ger förvaltningen i Budget 2020 i uppdrag att genomföra förslag till åtgärder inom
de gemensamma utvecklingsområdena (enligt ovanstående punkter).

• Nämnden prioriterar ner ambitionen att erbjuda alla program och inriktningar i syfte att
frigöra resurser för att kunna bygga ut de program där det finns ett högt söktryck.

• Nämnden bör i sin styrning och ledning av förvaltningen beakta Kommunstyrelsens beslut
om Tillitsbaserad styrning, främst genom prioriteringar av mål och uppdrag, i syfte att skapa
ett handlingsutrymme för förvaltning/profession.
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har på mycket kort varsel blivit 
extrainkallade för att fatta följande beslut:  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om principer för lokalisering av 
introduktionsprogrammet i Borås från och med augusti 2019. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar därmed att flytten av verksamheten från 
Björkäng till Kyllared inte genomförs som tidigare planerat. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att skyndsamt 
genomföra en riskbedömning ur ett arbetsmiljöperspektiv innan förändringen verkställs. 

Beslutet översändes till Kommunfullmäktige som information. 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden hemställer att Lokalförsörjningsnämnden utreder 
annan lämplig verksamhets placering i Kyllared. 

Nämnden uppfattar att det underlag som lagts fram för beslutet brister på flera 
punkter. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att riskbedömningen ur ett 
arbetsmiljöperspektiv som föreslås, istället bör vara genomförd innan dess att 
nämnden fattar beslut i ärendet.  
Vidare anser nämnden att det behövs mer av verksamhetsmässig och ekonomisk 
konsekvensanalys kopplat till de övriga skolenheterna, såväl en ekonomisk 
konsekvensanalys ur ett Borås Stads-perspektiv. Hur stor är risken för att exempelvis 
lokalerna i Kyllared blir stående under en längre tid och att kommuninvånare därmed 
tvingas betala för outnyttjad lokalkapacitet, samtidigt som Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden då tvingas stå med kostnaderna för de tomma lokalerna? 
Det är frågor som är ytterst viktiga att få besvarade innan ett välgrundat beslut kan 
fattas.  
Eftersom beslutet att förhyra lokalerna till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
är fattat av Kommunfullmäktige är det också tveksamt om det är förenligt med 
kommunallagen att för nämnden överpröva det, vilket blir den praktiska konsekvensen 
av att fatta beslut som innebär att Lokalförsörjningsnämnden behöver se sig om efter 
annan hyresgäst, för att Borås Stad ska slippa stå med kostnader för tomma lokaler. 
Det kan tolkas som om att det strider mot den intention Kommunfullmäktige hade när 
de 2018-11-22 beslutade Godkänna Lokalförsörjningsnämnden förslag om förhyrning 
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av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under perioden 15 
juni 2019 till 31 december 2034 med en årlig hyresnivå på 11 277 000 kronor.  
Eftersom beslutet får ekonomiska konsekvenser också för andra nämnder, skulle det i 
sig kunna utgöra ett argument för att beslutet är av sådan vikt eller av sådan principiell 
art att det bör fattas på Kommunfullmäktigenivå snarare än nämndsnivå.  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser sammanfattningsvis att frågetecknen, 
både kring de personalpolitiska, de ekonomiska, de demokratiska och de juridiska 
konsekvenserna är så pass många att nämnden vid sammanträdet den 19 juni 2019 inte 
kan fatta ett beslut på tillräckligt goda grunder.  

Med ovanstående motivering föreslås nämnden besluta: 
Ärendet återremitteras  

För Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna 
Oliver Öberg (M)  
Björn-Ola Kronander (M)  
Lisa Berglund (KD)  
Rasmus Kivinen (M)  
Daniel Nikolov (M) 
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Lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om principer för lokalisering av 
introduktionsprogrammet i Borås från och med augusti 2019. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar därmed att flytten av 
verksamheten från Björkäng till Kyllared inte genomförs som tidigare planerat. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att 
skyndsamt genomföra en risk- och konsekvensbedömning ur ett verksamhets- och 
arbetsmiljöperspektiv innan förändringen verkställs. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att tidigare 
beslut om förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
under perioden 15 juni 2019 till 31 december 2034 upphävs. 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden hemställer att Lokalförsörjningsnämnden 
utreder annan lämplig verksamhets placering i Kyllared.      

Reservationer/Protokollsanteckning 
Niklas Hallberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Oliver Öberg (M), Rasmus Kivinen (M) och Lisa Berglund (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag.      

Sammanfattning av ärendet 
I juni 2018 tog Lokalförsörjningsnämnden inriktningsbeslutet att anpassa 
Björkängsgymnasiets lokaler för grundskoleelever och flytta gymnasieskolans elever till 
nya lokaler på Kyllared med avsikt att båda skolorna skulle vara igång hösten 2019. 
Detta för att lösa ett akut behov av en centrumnära grundskola och för att nyttja 
lokalerna på Kyllared. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har sedan 
beslutet arbetat för en flytt till de nya lokalerna på Kyllared. 

På uppdrag av nämnden har förvaltningen under våren 2019 bedrivit en utredning av 
gymnasieskolans framtid. En analys av befolkningsstatistiken visar på behovet av 
ytterligare en gymnasieskola. Det finns också ett behov av en omstrukturering av 
programstrukturen på samtliga gymnasieskolor. Forskning visar på negativa effekterna 
av segregerade skolor, och i dagsläget finns det på Björkängsgymnasiet endast 
introduktionsprogram. Förvaltningen ser också ett vikande elevunderlag för 
Björkängsgymnasiet de kommande åren.  

I juni 2019 framkom ny information inför flytten till Kyllared; svårigheter med 
busskommunikation till Kyllared, en rapport från Miljöförvaltningen som visar att det 
inte är långsiktigt lämpligt att bedriva skolverksamhet på Kyllared. Dessutom har 
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gymnasiechefen på Björkängsgymnasiet sagt upp sig, vilket förvaltningschefen 
bedömer kraftigt har minskat förutsättningarna för en effektiv styrning och ledning av 
skolan.  

Utifrån den nya informationen och en samlad bedömning bedömer Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att det är ohållbart att bedriva skolverksamhet av hög 
kvalitet på Kyllared och vill därför flytta över introduktionsprogrammen till övriga 
gymnasieskolor med start hösten 2019. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar enligt reglementet om 
verksamheten och dess omfattning. Nämnden föreslår Kommunfullmäktige att 
tidigare beslut om förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden under perioden 15 juni 2019 till 31 december 2034 
upphävs.      

Beslutsunderlag 
1. Nulägesanalys 2019-06-11

Yrkanden 
Allianspartierna Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Oliver Öberg (M), Rasmus Kivinen (M) och Lisa Berglund 
(KD) yrkar att ärendet återremitteras (se bilaga 1 till protokollet). 

Niklas Hallberg (SD) lägger ett alternativt förslag till beslut (se bilaga 2 till protokollet). 

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny (L), 
Nicholas Gregory (S), Anders Jonsson (S), Anethe Tolfsson (S) och Solveig Landegren 
(C) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag med följande ändring
av tredje beslutssatsen: ” Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att
uppdra åt förvaltningen att skyndsamt genomföra en risk- och konsekvensbedömning
ur ett verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv innan förändringen verkställs”.

Sammanträdet ajourneras kl. 16.45-17.00. 

Propositionsordningar och omröstningsresultat 
Ordföranden ställer Allianspartierna Moderaterna och Kristdemokraternas 
återremissyrkande under proposition och finner att nämnden beslutat att ärendet ska 
avgöras idag. 

Omröstning begärs. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

 JA innebär att ärendet ska avgöras idag. 

NEJ innebär att ärendet återremitteras. 

Omröstningsresultat: 
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JA röstas av Andreas Cerny (L), Anders Jonsson (S), Anethe Tolfsson (S), Nicholas 
Gregory (S) och Solveig Landegren (C). 

NEJ röstas av Oliver Öberg (M), Lisa Berglund (KD), Niklas Hallberg (SD) och 
Rasmus Kivinen (M). 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har således med 5 röster mot 4 beslutat att 
ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer därefter Mitt-S-Samverkans förslag mot Niklas Hallbergs (SD) 
alternativa förslag och finner att nämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans 
förslag. 

Omröstning begärs. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

 JA innebär bifall till Mitt-S-Samverkans förslag 

NEJ innebär bifall till Niklas Hallbergs (SD) alternativa förslag 

Omröstningsresultat: 

JA röstas av Andreas Cerny (L), Anders Jonsson (S), Anethe Tolfsson (S), Nicholas 
Gregory (S) och Solveig Landegren (C) 

NEJ röstas av Niklas Hallberg (SD) 

AVSTÅR gör Oliver Öberg (M), Lisa Berglund (KD) och Rasmus Kivinen (M) 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har således med 5 röster mot 1 beslutat i 
enlighet med Mitt-S-Samverkans, Andreas Cerny (L), Nicholas Gregory (S), Anders 
Jonsson (S), Anethe Tolfsson (S) och Solveig Landegren (C), yrkande.  
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Ärende 4. Lokalisering av introduktionsprogrammet  

Alternativt beslutsförslag

Den plötsliga och senkomna insikten om att Björkängsgymnasiets elever behöver integreras genom 

att utlokaliseras till övriga gymnasieskolor ter sig märklig. Flertalet av dessa elever befinner sig 

endast ett år på ovan nämnda skola, och det är snarare så att det finns uppenbara fördelar med att 

samla elevgruppen i samma skolenhet då man ges möjligheten att även samla den pedagogiska 

kompetensen. 

Det demografiska trycket kommer framöver vara stort på gymnasieskolan vilket innebär att man 

måste dimensionera våra gymnasieskolor för en elevökning på drygt 1000 elever till år 2025. 

Dessutom är ett planeringsarbete påbörjat med syfte att förändra programstrukturen i våra 

gymnasieskolor. Förvaltningen bör avvakta med att slussa ut Björkängsgymnasiets elever tills 

förvaltningen har en klar och tydlig bild av hur denna programstruktur ska se ut. 

Stora och omfattande ombyggnationer och renoveringar har under två års tid genomförts i Kyllared. 

Att man under denna tid inte lyckats i god tid utreda förutsättningarna och säkerställa en god 

busskommunikation och miljö, är ytterst anmärkningsvärt. Denna bristande samordning mellan våra 

förvaltningar, som har kritiserats i de revisionsrapporter som publicerats under det senaste året, har 

påtagligt reducerat personalens och kommuninvånarnas tilltro till stadens beslutsfattare.  

- I Borås stad verkar det som om både pengar och dåliga beslut växer på träd.

Sverigedemokraterna är givetvis beredda att ompröva vårt ställningstagande, när frågan om ny 

gymnasieskola aktualiseras, och förvaltningen har en klar bild över vilken programstruktur man 

planerar ha framöver. 

Till följd av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

besluta 

att  flytten av verksamheten från Björkäng till Kyllared genomförs som tidigare planerat. 

För Sverigedemokraterna, 

Niklas Hallberg (SD) Anders Alftberg(SD) 
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Datum 

2019-06-19 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00151 1.1.3.1 

Lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om principer för 
lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås från och med augusti 2019. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar därmed att flytten av 
verksamheten från Björkäng till Kyllared inte genomförs som tidigare planerat. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen 
att skyndsamt genomföra en risk- och konsekvensbedömning ur ett 
verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv innan förändringen verkställs. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att 
tidigare beslut om förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden under perioden 15 juni 2019 till 31 december 2034 
upphävs. 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden hemställer att 
Lokalförsörjningsnämnden utreder annan lämplig verksamhets placering i 
Kyllared.  

Reservationer 

Niklas Hallberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Oliver Öberg (M), Rasmus Kivinen (M) och Lisa Berglund (KD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget förslag.      

Sammanfattning 

I juni 2018 tog Lokalförsörjningsnämnden inriktningsbeslutet att anpassa 
Björkängsgymnasiets lokaler för grundskoleelever och flytta gymnasieskolans 
elever till nya lokaler på Kyllared med avsikt att båda skolorna skulle vara igång 
hösten 2019. Detta för att lösa ett akut behov av en centrumnära grundskola 
och för att nyttja lokalerna på Kyllared. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen har sedan beslutet arbetat för en flytt till de nya 
lokalerna på Kyllared.  
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På uppdrag av nämnden har förvaltningen under våren 2019 bedrivit en 
utredning av gymnasieskolans framtid. En analys av befolkningsstatistiken visar 
på behovet av ytterligare en gymnasieskola. Det finns också ett behov av en 
omstrukturering av programstrukturen på samtliga gymnasieskolor. Forskning 
visar på negativa effekterna av segregerade skolor, och i dagsläget finns det på 
Björkängsgymnasiet endast introduktionsprogram. Förvaltningen ser också ett 
vikande elevunderlag för Björkängsgymnasiet de kommande åren. 

I juni 2019 framkom ny information inför flytten till Kyllared; svårigheter med 
busskommunikation till Kyllared, en rapport från Miljöförvaltningen som visar 
att det inte är långsiktigt lämpligt att bedriva skolverksamhet på Kyllared och så 
har gymnasiechefen på Björkängsgymnasiet sagt upp sig, vilket 
förvaltningschefen bedömer kraftigt har minskat förutsättningarna för en 
effektiv styrning och ledning av skolan.  

Utifrån den nya informationen och en samlad bedömning bedömer Gymnasie- 
och vuxenutbildningsförvaltningen att det är ohållbart att bedriva 
skolverksamhet av hög kvalitet på Kyllared och vill därför flytta över 
introduktionsprogrammen till övriga gymnasieskolor med start hösten 2019. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar enligt reglementet om 
verksamheten och dess omfattning. Nämnden föreslår Kommunfullmäktige att 
tidigare beslut om förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden under perioden 15 juni 2019 till 31 december 2034 
upphävs.      

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 
I juni 2018 beslutade Borås Stad att anpassa Björkängsgymnasiets lokaler för 
grundskoleelever och flytta gymnasieskolans elever till nya lokaler på Kyllared 
med avsikt att båda skolorna skulle vara igång hösten 2019. Detta för att lösa 
ett akut behov av en centrumnära grundskola och för att nyttja lokalerna på 
Kyllared. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har sedan beslutet 
arbetat för en flytt till de nya lokalerna på Kyllared.  

Under året har förvaltningen bedrivit en utredning av gymnasieskolans framtid. 
Ett område inom det arbetet har handlat om att främja integration och 
inkludering. Förvaltningen vill uppnå en programstruktur som främjar 
inkludering i Borås stads gymnasieskolor, i syfte att skapa en stark organisation 
som ger alla elever likvärdiga förutsättningar att fullfölja sin utbildning och 
lyckas i skolan, samt som främjar arbetet med skolans demokratiska uppdrag.  

Utifrån nulägesbeskrivningen kan man konstatera att det i Borås Stads 
gymnasieskolor finns en tydlig skillnad i socioekonomisk bakgrund och en 
tydlig könssegregering. Skolorna har organiserats med en tydlig uppdelning med 
yrkesprogram och högskoleförberedande program samt att en av 
gymnasieskolorna enbart har IM-programmet. Forskning visar på negativa 
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effekterna av segregerade skolor, och i dagsläget finns det på 
Björkängsgymnasiet endast introduktionsprogram.  

Befolkningsstatistik 
Det demografiska trycket kommer framöver vara stort på gymnasieskolan, 
vilket innebär att förutom en översyn av programstrukturen, måste skolan 
dimensioneras för en elevökning på drygt 1000 elever till år 2025. I detta arbete 
är en justerad programstruktur och planeringen för en ny gymnasieskola 
avgörande för att främja integrationen i våra gymnasieskolor. 

Möjligheter att komplettera med nationella program 
Under våren har nämnden och förvaltningen genomfört en översyn gällande 
möjlighet att komplettera den tänkta verksamheten på Kyllared med nationella 
program. Nämnden och förvaltningen ser inte utifrån de förutsättningar som 
finns idag att det är möjligt att etablera nationella program på Kyllared. 

Utbyggnadsstrategi 
Under de senaste åren har det pågått ombyggnation och anpassningar av lokaler 
på samtliga gymnasieskolor i förvaltningen. Detta tillsammans med ett 
förändrat söktryck till vissa yrkesprogram möjliggör att elever från 
Björkängsgymnasiet kan inrymmas inom de fyra övriga gymnasieskolorna. 
Utifrån elevprognoser och det vi vet idag så kommer dessutom SPRINT-
verksamheten fortsätta att minska under de närmaste åren. En ny 
gymnasieskola i Borås behöver möjliggöra verksamhet utifrån söktryck på 
program så att elever kommer in på något av sina främsta val till 
gymnasieskolan. 

Fullföljda studier 
Inom ramen för stadens gemensamma arbete med Socialt hållbart Borås har en 
av arbetsgrupperna tagit fram en rapport om Fullföljda studier. Arbetsgruppen 
föreslår en rad åtgärder, såsom en gemensam enhet för stadens arbete med det 
kommunala aktivitetsansvaret (KAA), En väg in, Flexibel skolgång och 
skolstart, relationer och bemötande, minskad frånvaro och minskad 
skolsegregation. Bland de åtgärder för att minska skolsegrationen som föreslås 
finns bland annat att starta nationella program på Björkängsgymnasiet/ 
Kyllared, att samtliga gymnasieskolor i Borås har fler introduktionsprogram än 
språkintroduktion, samt att göra en ny fördelning av gymnasieprogram mellan 
skolorna i Borås när ytterligare en gymnasieskola är ett faktum i Borås. 

Elevperspektiv 
Förvaltningens bedömning enligt ovan är att det gynnar eleverna inom 
introduktionsprogrammen att vara placerade på skolor som har såväl nationella 
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program som introduktionsprogram. Forskning visar att en blandad 
sammansättning av elever med olika bakgrund gynnar alla elevers utbildning. 
Förutsättningarna för att alla elever ska lyckas i skolan bedöms öka med detta 
förslag. 

Ekonomiska konsekvenser ur nämndens perspektiv 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått en hyresnivå från 
Lokalförsörjningen på ca 8,5 mnkr per år för lokalerna på Kyllared. Det finns 
redan en framställan om avställning av del av lokalytan baserat på vikande 
elevunderlag. Inför den planerade inflyttningen på Kyllared har verksamheten 
beställt vissa lokalanpassningar om ca 700 tkr, som kommer faktureras under 
året. Det finns beviljade investeringsmedel för inventarier, som inte kommer 
användas i och med att lokalerna inte tas i anspråk. I övrigt har förvaltningen 
inte några bindande ekonomiska åtaganden. Förvaltningen bedömer att flytten 
till övriga skolor endast kommer att kräva marginella lokalanpassningar. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inte blivit ekonomiskt 
kompenserade i ram för fördyringarna som flytten till Björkäng och flytten till 
Kyllared skulle innebära. Kostnaderna har hanteras inom den normala 
ramtilldelningen 

Försvårande omständigheter i ett kort perspektiv 
I juni 2019 framkom ny information inför flytten till Kyllared; svårigheter med 
busskommunikation till Kyllared, en rapport från Miljöförvaltningen som visar 
att det inte är långsiktigt lämpligt att bedriva skolverksamhet på Kyllared och så 
har gymnasiechefen på Björkängsgymnasiet sagt upp sig, vilket 
förvaltningschefen bedömer kraftigt har minskat förutsättningarna för en 
effektiv styrning och ledning av skolan. Mot bakgrund av ovan samt att 
planeringsförutsättningarna på kort tid har förändrats för möjlighet till en 
hållbar start för elever och medarbetare på Kyllared föreslås nämnden besluta 
om principer för lokalisering av introduktionsprogrammets elevgrupper på 
Borås Stads gymnasieskolor samt att flytt till Kyllared inte genomförs. 

Principer för lokalisering av introduktionsprogrammets elevgrupper på 
Borås Stads kommunala gymnasieskolor 
Samtliga gymnasieskolor har under de senaste åren haft elever från 
introduktionsprogrammen placerade. Bäckängs-, Sven Eriksons-, Almås- och 
Viskastrandsgymnasiet har haft ca 30-60 elever från språkintroduktionen 
placerade på respektive skola. Elever på introduktionsprogrammet med 
särskilda behov inom autismspektrumtillstånd (AST) har under de senaste åren 
varit lokalintegrerade på Bergslenagymnasiet, ca 18 elever. Almås- och 
Viskastrandsgymnasiet har dessutom haft 30-60 elever placerade på 
programinriktat val, en inriktning där eleverna samtidigt som man går ett 
nationellt yrkesprogram dessutom läser in några få ämnen från grundskolan för 
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att skaffa sig fullständig behörighet. Eftersom språkintroduktionen har minskat 
det senaste året och kraftigt minskar till nästa år är förvaltningens bedömning 
att det finns ett utrymme att placera samtliga elever på 
introduktionsprogrammet till övriga fem gymnasieskolor. Nedanstående tabell 
innehåller ungefärliga siffror. Slutlig placering efter fullgjord samverkan. 

Principer för placering av personal 
Totalt berörs 50 medarbetare av förslaget. Personalen följer eleverna i huvudsak 
enligt tidigare tjänstefördelning med mindre justeringar. 

Beslutsunderlag 

1. Nulägesanalys 2019-06-11

Samverkan 

FSG 2019-06-17. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium
2. Lokalförsörjningsnämndens diarium

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Planbesked för fastighet Hultabacke 1 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att pröva möjligheten att ändra 

detaljplanen på fastigheten Hultabacke 1 

Datum 

2019-07-29 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-07-30 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-08-07 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00306 3.1.1.1 Programområde 04 

Handläggare: Karin Graad 

Datum 

28.6.2019 Bengt Himmelmann 

Avdelningschef 

SP1 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 
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Datum 

2019-08-19 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00306 3.1.1.1 

Planbesked för fastighet Hultabacke 1 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att pröva möjligheten att ändra 

detaljplanen på fastigheten Hultabacke 1.      

Ärendet i sin helhet 

Borås Elnät har inkommit med ett planbesked att andra detaljplanen för 

Hultabacke 1 för att möjliggöra en ny mottagningsstation på fastigheten. 

På fastigheten finns idag en byggnad för religiös verksamhet, men planändring 

pågår på en annan plats för att flytta och utöka denna verksamhet. 

Kommunstyrelsens anser att platsen är lämplig för en mottagningsstation under 

förutsättning att byggnadens utformning kan anpassas för att passa in en 

stadsmiljö samt angränsande naturområde.  

Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att pröva möjligheten att ändra 

detaljplanen på fastigheten Hultabacke 1. 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om planbesked för Hultabacke 1 från Borås Elnät, 2019-03-15
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Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

mailto:detaljplanering@boras.se


m?J BORÅS STAD 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

1. Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning 

Hultabacke 1 
Fastighetens adress 

Hultabackegatan 2 
Sökandens namn 

Borås Elnät AB 
Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Borås Elnät AB, Box 1714, 501 17 Borås 
Faktureringsadress (om annan än postadress ovan) 

Borås Elnät AB, Box 910, 501 10, Borås 
E-post 

christian.stark@boraselnat.se 
Eventuell kontaktperson (namn och telefonnummer) 

Christian Stark, 033-35 54 82 

2. Förslaget avser

D Enbostadshus 

□ Handel 

D Flerbostadshus 

D Industri / lager 

D Upphäva fastighetsindelningsbestämmelse 

3. Beskrivning

Ansökan om 

PLAN BESKED 

Skicka ansökan till: 

I Fastighetsägare (om annan än sökande) 

Borås Stad 

I

D Rad-/ par-/ kedjehus □Studentbostadshus 

I Telefon dagtid 

033-35 72 00

D Kontor D Hus för äldre eller funktionshindrade 

[Z] Annan byggnad eller anläggning. Mqttagning$�t?�iQI" ) (�l.) ................. . 

Kort beskrivning av området och tänkt användning 

Se.bilag;;1. 

4. Anslutning till

[2] Kommunalt vatten och avlopp 

5. Bilagor�_

[Z] Översiktskarta ( obligatorisk) 

D Annan bilaga (ange vilken) 

D Enskilt vatten och avlopp 

[2] Situationsplan (obligatorisk) 

6. Sökandes underskrift

Datum 

� j)_. -.............................. .. 
Sökandes underskrift/ betalningsansvarig 

f;c/4�.�� 
Namnförtydligande 

jJ/) I· .. 

[2] Skiss/lllustrationNolymstudie etc. (obligatorisk) 

Anvisningar på nästa sida 



Ansökan om PLANBESKED 

Information och anvisningar 

Ett planbesked innebär att Borås Stad prövar om marken är 
lämpad för detaljplaneläggning enligt ansökan. Om 
planbeskedet blir positivt prövas det föreslagna ändamålet i 
en detaljplaneprocess. Om ett planarbete inte kommer att 
påbörjas kommer v:i att ange skälen för detta i planbeskedet. 
Ett positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en 
plan slutligen kommer att antas. Synpunkter och fakta som 
inkommer under plan-processen kan medföra att planarbetet 
avbryts. 

Beslut om planbesked 
Beslut om planbesked ska lämnas inom fyra månader från 
det att fullständiga handlingar inkommit till 
San1hällsbyggnadsnämnden. När beslut har fattats skickas 
meddelande om positivt eller negativt planbesked till 
sökande. Ett planbesked är inte bindande och beslutet kan 

inte överklagas. Faktura för planbesked skickas separat. 

Avgifter 
Samhälls byggnadsnämnden tar ut en avgift för beredningen 
av planbeskedsansökan. Avgiften debiteras i samband med 
beslutet om planbesked. Om du tar tillbaka din ansökan tar 

vi betalt för det arbete vi lagt ned dittills. 

Anvisningar till blanketten 
1. Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning: Består av stadsdel och nummer,
exempelvis Lundby 1:1. Fastighetsägare: Namn på
fastighetsägare bör anges om den som är sökande/intressent
inte äger fastig-heten.
Siikandensfaktureringsadress: Om annan än sökandes
postadress.
Kontaktperson: Om Samhällbyggnadsförvaltningen ska
kontakta någon annan än sökande.

2. Förslaget avser
Ange byggnadens/ anläggningens huvudsakliga användning
t.ex. bostäder, handel, kontor, upphä-vande av
fastighetsindelningsbestämmelse etc. Om projektet
innehåller flera användningar kan fler än ett alternativ anges.

3. Beskrivning
Skriv en kortfattad beskrivning av förslaget. Ange vad som
planeras och vad området ska användas till. Beskriv även
omständigheter som kan påverka omgivningen såsom ökad
trafik, buller e.d. Redogör för projektets/byggnadsverkets
karaktär och omfattning såsom hustyp, ungefärlig bygg
nadshöjd, våningsantal, bruttoarea 111.111.

4. Anslutning till
Ange om förslaget avser att anslutas till kommunalt eller
enskilt vatten och avlopp.

5. Bilagor
Handlingar som alltid ska bifogas ansökan:

Översiktskmta: Rita in det föreslagna planområdet på en karta så att 
man kan se det i ett större sammanhang. 
Situationsp!tin: Skala 1:1000 eller 1:500. Rita exempelvis in tomter, 
byggnader, utfarter, parke-ringsplatser m.m. 
Skiss/I!!ttstration/Vojytnstudie ek Beskriv i bild och text projektets/ 
byggnadsverkets karaktär och omfattning. Det är öns�-värt om 
hustyper, ungefär-liga byggnadshöjder, våningsantal, bruttoarea 
111.m. framgår.

Övrigt underlag som kan bifogas ansökan: 

Annan bilaga: Om det finns framtagna utredningar, beräkningar eller 
andra dokument avseende t.ex. geoteknik, buller, solstudier 111.m. 
som kan vara av betydelse för projektets genomförande. 

6. Sökandes underskrift
Den sökandes underskrift måste finnas för att ärendet ska
registreras. Den som skriver under som sökande är ansvarig för att
avgiften betalas.

Kontakt 
Telefon: 033-35 85 00 
E-post: samhalls byggnad@boras.se
Postadress: Kungsgatan 55, 501 80 Borås

På horas.se/ detaljplan får du mer information om planbesked 
och detaljplaneprocessen. 

Så behandlar vi dina personuppgifter 
Vi behandlar personuppgifter i denna ansökan i enlighet med 
datasl7ddsförnrdningcn som underlag för att handlägga ärendet. 

På horas.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar 
personuppgifter. Om du inte har tillgång till dator kan du få information 
genom att ringa oss på telefon: 033-35 85 00. 

Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vid frågor, kontakta 
oss via e-post: samhallsbyggnad@boras.sc eller telefon: 033-35 85 00. 



Författare: Christian Stark 

Fastställare: Stefan Claesson 

Ärende: Ansökan om planbesked, Hultabacke 1 

Dokumenttyp 

BILAGA 
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Utgåva: 

sid m 

1 (5) 
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nr 

Delgives: Samhällsbyggnadsnämnden 

Borås Elnät ansöker härmed om markanvisning för en planerad 130 kV mottagningsstation 

(EL) som ska ersätta den befintliga 30 kV stationen Hultasjön på fastigheten Hultahage 1. 

Dagens befintliga station är närmare 40 år gammal och är i behov av att ersättas med en ny 

station eftersom den tekniska livslängden är uppnådd. 

Projektet ingår som en deletapp i Borås Elnäts pågående projekt kallat "Projekt 2031" som 

kort innebär att höja leveranssäkerheten och överföringsförmågan till Borås Elnäts kunder 

genom att bygga en 130 kV-kabelring runt staden dit en rad mottagningsstationer ansluts 

emot, däribland denna planerade station. 

Borås Elnät önskar att bygga den nya mottagningsstationen på fastigheten Hultabacke 1 

strax öster om den befintliga stationen på Hultahage 1. På fastigheten har den syrisk

ortodoxa kyrkan sin verksamhet, men de letar ny plats för en större kyrka. Placeringen och 

läget för en ny station på den aktuella tomten är bra då mycket av el-kablaget som ska 

matas från den nya stationen är förlagda i gatan utanför tomten (Hultasjögatan & 

Hultabackegatan). Fastighetens tomtgräns önskar Borås Elnät utöka väster ut så att den 

knyter an mot fastigheten Hultahage 1 (se bifogat förslag till situationsplan). 

På östra sidan av fastigheten Hultahage 1 har Borås Energi och Miljö (BEM) sina två 

oljecisterner för bränsleförvaring för sin värmepanna på området. BEM har svarat att det inte 

finns något säkerhetsavstånd kopplat till cisternerna. Enligt bifogad situationsplan så kommer 

det ändå vara ett avstånd på närmare 30 meter mellan närmaste cisternen och föreslagen 

placering av stationsbyggnad. Detta avstånd kan givetvis förändras vid framtagande av 

bygglovshandlingar när markförhållanden och förutsättningar mm. studerats närmre. 

Den föreslagna totala tomtytan uppgår till ca. 2 600 m2
. Den befintliga tomten är 2 300 m2 

och ytterligare 300 m2 är en utökning mot Hultabacke 1 enligt bifogad situationsplan. Borås 

Elnät avser att köpa och äga hela den föreslagna tomten. 

Bifogat följer ritningar som togs fram i projekteringen av den nya Kyllaredsstationen som 

kommer stå färdig till sommaren 2019 (fastighet Kyllared 1 :4). Bifogad situationsplan är 

grundad på en likadan byggnad som den på Kyllared men därmed inte sagt att den nya 

stationen på Hultabacke 1 kommer se precis likadan ut. Bifogad situationsplan är framtagen 

för att kunna avgöra om en liknande station som den på Kyllared kan byggas på aktuell 



tomt. Utformning av byggnad och disposition på rum kan skilja sig efter framtagande av 

bygglovshandlingar, vilket kommer ske i dialog med Borås Stad. 

Som ett alternativ följer även en skiss som togs fram i projekteringen av den befintliga 

mottagningsstationen Sjöbo, på fastigheten Hevea 7, samt foton över stationen. 

Borås Elnät bedömer att en likartad station som den på Kyllared alternativt den på Sjöbo 

kommer kunna byggas på aktuell tomt (Hultabacke 1 ). 

Bygg höjden uppgår till ca. 11 meter. 

All elektrisk utrustning kommer att placeras inomhus i en huvudbyggnad samt eventuellt en 

eller två mindre sidobyggnader för tillbehör. Huvudbyggnaden avses utföras med hjälp av 

målade prefabricerade betongmoduler och taket utgörs av Reinzink eller likvärdigt material 

för en lång och underhållsfri livslängd. Ventilation och kylning av utrustning kommer i 

huvudsak att utgöras av självdrag för hög driftsäkerhet och låg påverkan på angränsande 

villaområde. Mindre ventilationsfläktar kan förekomma, men bullernivån förväntas inte öka 

relativt dagens station. 

Stationen kommer omges av ett driftstängel med kör- och gånggrindar som avslutas upptill 

med tre rader taggtråd med färdig överkant på 2400 mm över mark. 

ln-/utfarten till stationen planeras byggas från den befintliga in-/utfarten från 

Hultabackegatan. Den nya stationen kommer efter byggtiden inte leda till ökad trafik på den 

befintliga infarten. 

Ny anslutning till det kommunala VA-nätet kommer behövas medans den befintliga 

anslutningen till den nuvarande station kopplas ur. 

Den nya stationen behöver färdigställas innan den befintliga stationen kan raseras. Yta på 

fastigheten Hultahage 1 bör reserveras för att säkerställa plats för en framtida station. 
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Befintlig Sjöbostation (skiss) 
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Foto 1 Byggnad: 

Foto 2 Infart och staket: 
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Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Planbesked för fastigheten Pantängen 12 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att pröva möjligheten att ändra 

detaljplanen för delar av fastigheten Pantängen 12. 

Datum 

2019-07-29 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-07-30 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-08-07 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00550 3.1.1.1 Programområde 04 

Handläggare: Karin Graad 

Datum 

28.6.2019 Bengt Himmelmann 

Avdelningschef 

SP2 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-08-19 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00550 3.1.1.1 

Planbesked för fastigheten Pantängen 12 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att ändra detaljplanen för delar av 

fastigheten Pantängen 12      

Ärendet i sin helhet 

Borås Elnät har inkommit med en ansökan om att ändra detaljplanen för att 

möjliggöra en ny mottagningsstation som ska ersätta befintligt ställverk utmed 

Bäckeskogsgatan. Området ligger inom samma fastighet som Ryaverket.  

Kommunstyrelsen anser att platsen är lämplig för en mottagningsstation under 

förutsättning att byggnadens utformning kan anpassas för att passa in i den 

framtida stadsmiljö som ska utvecklas på Getängen. 

Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att ändra detaljplanen för delar av 

fastigheten Pantängen 12. 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om planbesked för Pantängen 12 från Borås Elnät AB, 2019-05-28



Borås Stad 
Sida 

2(2) 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

mailto:detaljplanering@boras.se


flm BORÅS STAD 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

1. Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning 

Pantängen 12 
Fastighetens adress 
Bäckeskogsgatan 12 

Sökandens namn 
Borås Elnät AB 

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Ansökan om 

PLAN BESKED 

Skicka ansökan till: 
Stadsledningskansliet & Strategisk samhällsplanering 
e er via e-pos 1 : 
I boras.stad@boras.se 

I Fastighetsägare (om annan än sökande) 

Borås Stad 

I                                            I Telefon dagtid 
033-35 72 00 

Borås Elnät AB, Box 1714, 501 17, Borås 
Faktureringsadress (om annan än postadress ovan) 

Borås Elnät AB, Box 910, 501 10, Borås 
E-post 

christian.stark@boraselnat.se 
Eventuell kontaktperson (namn och telefonnummer) 

Christian Stark, 033-35 5 48 2 

2. Förslaget avser

D Enbostadshus 

□ Handel 

D Flerbostadshus 

D Industri / lager 

D Upphäva fastighetsindelningsbestämmelse 

3. Beskrivning

D Rad-/ par-/ kedjehus □Studentbostadshus 

D Kontor D Hus för äldre eller funktionshindrade 

0 Annan byggnad eller anläggning. Mqttc;igni,:,gs$tatjqn. {!:;I,.) 

Kort beskrivning av området och tänkt användning 

Se. bilagc;1 .................................... . 

4. Anslutning till

0 Kommunalt vatten och avlopp 

5. Bilagor

0 översiktskarta ( obligatorisk) 

D Annan bilaga (ange vilken) 

D Enskilt vatten och avlopp 

IZ] Situationsplan (obligatorisk) 

6. Sökandes underskrift

Datum 

··�·�······································· 
Sökandes underskrift/ betalningsansvarig 

.R.ic.kwc:J E3�rn .. VD.
Namnförtydligande 

IZ] Skiss/lllustrationNolymstudie etc. (obligatorisk) 

Anvisningar på nästa sida 



Ansökan om PLANBESKED 

Information och anvisningar 

Ett planbesked innebär att Borås Stad prövar om marken är 
Himpad föi- detaljplaneläggning enligt ansökan. Om 
planbeskedet blir positivt prövas det föreslagna ändamålet i 
en detaljplaneprocess. Om ett planarbete inte kommer att 
påbörjas kommer vi att ange skälen för detta i planbeskedet. 
Ett positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en 
plan slutligen kommer att antas. Synpunkter och fakta som 
inkommer under plan-processen kan medföra att planarbetet 
avbryts. 

Beslut om planbesked 
Beslut om planbesked ska lämnas inom fyra månader från 
det att fullständiga handlingar inkommit till 
Samhällsbyggnadsnämnden. När beslut har fattats skickas 
meddelande om positivt eller negativt planbesked till 
sökande. Ett planbesked är inte bindande och beslutet kan 

inte överklagas. Faktura för planbesked skickas separat. 

Avgifter 
Sarnhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för beredningen 
av planbeskedsansökan. /wgiften debiteras i samband med 
beslutet om planbesked. Om du tar tillbaka din ansökan tar 

vi betalt för det arbete vi lagt ned dittills. 

Anvisningar till blanketten 
1. Fastighet och sökande
Fcutighetsbeteckning: Består av stadsdel och nummer,
exempelvis Lundby 1:1. Fastighetsägare: Namn på 
fastighetsägare bör anges om den som är sökande/intressent 
inte äger fastig-heten. 
Siikandensfaktureringsadress: Om annan än sökandes 
postadress. 
KtJntaktperson: Om Samhällbyggnadsförvaltningen ska 
kontakta någon annan än sökande. 

2. Förslaget avser
Ange byggnadens/ anläggningens huvudsakliga användning
t.ex. bostäder, handel, kontor, upphä-vande av 
fastighetsindelningsbestärnmelse etc. Om projektet
innehåller flera användningar kan fler än ett alternativ anges.

3. Beskrivning
Skriv en kortfattad beskrivning av förslaget. Ange vad som
planeras och vad området ska användas till. Beskriv även
omständigheter som kan påverka omgivningen såsom ökad
trafik, buller e.d. Redogör för projektets/byggnadsverkets
karaktär och omfattning såsom hustyp, ungefärlig bygg
nadshöjd, våningsantal, brnttoarea ro.ro.

4. Anslutning till
Ange om förslaget avser att anslutas till kommunalt eller
enskilt vatten och avlopp.

5. Bilagor
Handlingar som alltid ska bifogas ansökan:

Översiktskaita: Rita in det föreslagna planområdet på en karta så att 
man kan se det i ett större sammanhang. 
Sit11ationspla11: Skala 1:1000 eller 1:500. Rita exempelvis in tomter, 
byggnader, utfarter, parke-ringsplatser ro.ro. 
Skiss/I!lttsfratio11/Vojymstttdie etc:· Beskriv i bild och text projektets/ 
byggnadsverkets karaktär och omfattning. Det är önsh."Värt om 
hustyper, ungefär-liga byggnadshöjder, våningsantal, brnttoarea 
m.m. framgår.

Övrigt underlag som kan bifogas ansökan: 

Annan bilaga: Om det finns framtagna utredningar, beräkningar eller 
andra dokument avseende t.ex. geoteknik, buller, solstudier ro.ro. 
som kan vara av betydelse för projektets genomförande. 

6. Sökandes underskrift
Den sökandes underskrift måste finnas för att ärendet ska
registreras. Den som skriver under som sökande är ansvarig för att
avgiften betalas.

Kontakt 
Telefon: 033-35 85 00 
E-post: samhallsbyggnad@boras.se
Postadress: Kungsgatan 55, 501 80 Borås

På horas.se/detaljplan får du mer information om planbesked 
och detaljplaneprocessen. 

Så behandlar vi dina personuppgifter 
Vi behandlar personuppgifter i denna ansökan i enlighet med 
dataskyddsförordningcn som underlag för att handläg_i;a ärendet. 

På horas.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar 
personuppgifter. Om du inte har tillgång till dator kan du fä information 
genom att ringa oss på telefon: 033-35 85 00. 

Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vid frågor, kontakta 
oss via e-post: samhallsbyggnad@boras.se eller telefon: 033-35 85 00. 
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Författare: Christian Stark 

Dokumenttyp 

BILAGA 

Datum/ Giltighet 

2019-05-24 

Utgåva: 

sid nr 

1 (5) 

Dnr 

nr 

Fastställare: Stefan Claesson Delgives: Samhällsbyggnadsnämnden 

Ärende: Ansökan om planbesked, Pantängen 12 

Borås Elnät ansöker härmed om planbesked för en planerad 130 kV mottagningsstation (EL) 

som ska ersätta den befintliga 130 kV stationen Getängen på fastigheten Pantängen 12. 

Dagens befintliga station är 35 år gammal och är i behov av att ersättas med en ny station 

eftersom den tekniska livslängden är uppnådd när station planeras att ersättas (kring år 2030 

enligt nuvarande plan). 

Projektet ingår som en deletapp i Borås Elnäts pågående projekt kallat "Projekt 2031 " som 

kort innebär att höja leveranssäkerheten och överföringsförmågan till Borås Elnäts kunder 

genom att bygga en 130 kV-kabelring runt staden dit en rad mottagningsstationer ansluts 

emot, däribland denna planerade station. 

Borås Elnät önskar att bygga den nya mottagningsstationen på fastigheten Pantängen 12 

strax intill den befintliga station Getängen på Pantängen 12. Placeringen och läget för en ny 

station på den aktuella fastigheten är bra då mycket av el-kablaget som ska matas från den 

nya stationen ligger förlagd till den befintliga stationen och kan därmed enkelt anslutas till 

den nya stationen. 

Borås Elnät önskar att stycka av fastigheten till en egen fastighet för den nya stationen 

inklusive yta för att i framtiden kunna ersätta stationen (se bifogat förslag till situationsplan). 

Den föreslagna totala tomtytan uppgår till ca. 6 300 m2
• Borås Elnät avser att köpa och äga 

hela den föreslagna tomten. 

Bifogat följer ritningar som togs fram i projekteringen av den nya Kyllaredsstationen som 

kommer stå färdig till hösten 2019 (fastighet Kyllared 1 :4). Bifogad situationsplan är grundad 

på en likadan byggnad som den på Kyllared men därmed inte sagt att den nya stationen på 

Pantängen 12 kommer se precis likadan ut. Bifogad situationsplan är framtagen för att kunna 

avgöra om en liknande station som den på Kyllared kan byggas på aktuell tomt. Utformning 

av byggnad och disposition på rum etc. kan skilja sig efter framtagande av 

bygglovshandlingar, vilket kommer ske i dialog med Borås Stad. 

Som ett alternativ följer även en skiss som togs fram i projekteringen av den befintliga 

mottagningsstationen Sjöbo, på fastigheten Hevea 7, samt foton över stationen. 



Borås Elnät bedömer att en likartad station som den på Kyllared alternativt den på Sjöbo 

kommer kunna byggas på aktuell tomt (Pantängen 12). 

Bygghöjden uppgår till ca. 11 meter. 

All elektrisk utrustning kommer att placeras inomhus i en huvudbyggnad samt eventuellt en 

eller två mindre sidobyggnader för tillbehör. Huvudbyggnaden avses utföras med hjälp av 

målade prefabricerade betongmoduler och taket utgörs av Reinzink eller likvärdigt material 

för en lång och underhållsfri livslängd. Ventilation och kylning av utrustning kommer i 

huvudsak att utgöras av självdrag för hög driftsäkerhet och låg påverkan på angränsande 

villaområde. Mindre ventilationsfläktar kan förekomma, men bullernivån förväntas inte öka 

relativt dagens station. 

Stationen kommer omges av ett driftstängel med kör- och gånggrindar som avslutas upptill 

med tre rader taggtråd med färdig överkant på 2400 mm över mark. 

ln-/utfarten till stationen planeras från den befintliga in-/utfarten från Bäckeskogsrondellen, 

som idag nyttjas gemensamt med Borås Energi och Miljö (Ryaverket). Den nya stationen 

kommer efter byggtiden inte leda till ökad trafik på den befintliga infarten. 

Ny anslutning till det kommunala VA-nätet kommer behövas medans den befintliga 

anslutningen till den nuvarande station kopplas ur. 

När den nya stationen står helt färdigställd (kring år 2030) kommer det befintliga 

utomhusställverket att rivas. Denna ytan avser Borås Elnät att reservera i syfte för att i 

framtiden kunna ersätta den nya stationen. Ytan kan däremot nyttjas till exempelvis 

parkeringsplatser eller liknande efter att utomhusställverket rivits. 
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Kyllaredstationen (bygglovsritning) 
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Befintlig Sjöbostation (skiss) 
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Foto 1 Byggnad: 

Foto 2 Infart och staket: 
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PANTÄNGEN 12
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